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عبد الباقي يو�سف:

من مواليد �سوريا، يعرف باإنتاجه الروائي املتنوع، وي�سغل ع�سوية احتاد الكتاب 

العرب، وجمعية الق�سة والرواية ال�سورية.

له اأعمال فكرية وروائية كثرية منها: »فقة املعرفة« )يف ثالثة اأجزاء(، و »غيوم 

من ال�سرق«، و »خلف اجلدار«، و»طريقة للحياة« ... وغريها.



2

مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

مار�س 2010م / ربيع الأول 1431 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  066 / 2010

ردمك:   978-99906-993-2-6
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احلمد هلل رب العاملني  ، الذي امتدح احلكمة يف كتابه احلكيم، وال�سالة 

 ، للكتاب  تالية  �سنته حكمة  كان  الذي  الكرمي،  النبي  على حممد  وال�سالم 

وعلى اآله و�سحبه  اأجمعني.

متر الإن�سانية بتجارب وخربات ، وت�سعى اإىل ا�ستخال�ص العرب والعظات، 

ثم تدونها يف �سكل اأقوال  واأمثال وحكم  ي�سهل تداولها ونقلها بني الأجيال ، 

وتكون مادة م�ساعدة على ح�سن الرتبية والتوجيه.

وميثل الأدب العربي ، قدميا وحديثا، م�سدرا من م�سادر تلك احلكمة ،  

كما ا�ستهر، عند امل�سلمني من خالل اآيات معدودات يف �سورة لقمان، وجود 

�سخ�سية  متتعت بقول احلكمة وممار�ستها، وهي �سخ�سية لقمان احلكيم.

وقد جاءت تلك احلكم التي اأو�سى بها لقمان ابنه جامعة خل�سال ال�سالح 

�سبحانه   ، باهلل  عالقته  ويف  ومعتقداته،  ت�سوراته  يف   ، الإن�سان  حياة  يف 

بالقيم  التحلي  الإن�سان ، ويف  باأخيه  الإن�سان  وتعاىل، وبوالديه، ويف عالقة 

الأخالقية التي ترفع من قدر الإن�سان يف حميطه الجتماعي.

اإىل لقمان  تن�سب  التي  العديد من احلكم  القدمية  الكتب  ا�ستوعبت  وقد 

احلكيم ، وهي توؤول، جميعها، اإىل معنى و�سع ال�سيء يف حمله الالئق به،  

�سواء كان هذا »ال�سيء«، �سعورا اأو خاطرا اأو كلمة اأو موقفا اأو �سلوكا.

 ، اأن يجمع �ستات تلك احلكم  الباقي يو�سف« يف  الروائي »عبد  وقد وفق 

املمتدة يف الزمان واملكان، واأن ي�سوغها يف قالب روائي ممتع ومفيد، تتحول، 

مدلهمات  يف  يهديه  نربا�ص  اإىل  اإليها،  الإ�سغاء  ويح�سن  يتاأملها   من  عند 

اخلطوب واملواقف والآراء، وجتعل له ل�سان �سدق واأمانة واأخوة وتقدير وحب 

للخري واجلمال ، و�سعي اإىل خدمة الإن�سان من حيث هو اإن�سان ، بعيدا عن 

اهلل  لها  اأراد  التي  الإن�سانية  الكينونة  يف  �سروخا  اأحدثت  التي  الت�سنيفات 

�سبحانه وتعاىل اأن تكون �سالكة �سبيل التعارف والتعاون والتوا�سل والتعاي�ص 
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واحرتام التنوع باعتباره اآية من اآيات اهلل احلكيم يف �سنعه احلكيم.

اأ�سلوب احلكمة عليها، تريد اأن جتعل احلكمة �سخ�سية   والرواية ، بغلبة 

بذاته  عالقته  يف  الإن�سان  حتكم  وروؤي���ة  ال�سخ�سيات،   باقي  بني  مت�سي 

وبالآخرين من حوله، باأ�سرته وجمتمعه، يف اجلوانب النف�سية والجتماعية 

وال�سيا�سية والقت�سادية، اإنها تب�سر مب�سروع الإن�سان احلكمي ، بعد اأن تهاوت 

والإن�سان  الطائفي،  والإن�سان  القبلي،  والإن�سان   ، النفعي  الإن�سان  فل�سفات 

الإيديولوجي،  والإن�سان  الأ�سود،  الإن�سان  الأبي�ص مقابل  والإن�سان  القومي، 

والإن�سان الرباجماتي، والإن�سان امليكيافيلي، وغريها من الأمناط الإن�سانية 

وكانت   ، وال�سعوب  لالأمم  احل�ساري  الر�سيد  يف  �سلبية  اآثارا  اأحدثت  التي 

جمال خ�سبا لإبداعات الروائيني يف العامل .

التاريخي  »اإمام احلكمة« حدود  رواية  تثريها  التي  الإ�سكالت  اأبرز  ومن 

واخليايل يف ر�سد �سرية »لقمان« احلكيم ، ولعل هذا ليرتبط بهذه الرواية 

�سردية  جتربة  كل  مع  ويثريها،  اأث��اره��ا،  قد   ، الأدب��ي  النقد  اإن  بل  فقط، 

ت�ستدعي التاريخ ، وجتعله مادتها الروائية من مثل ما اأجنزه الكاتب جرجي 

زيدان يف رواياته التاريخية، ومثل ما قام به القا�ص حممد عبد احلليم عبد 

اهلل  يف روايته »الباحث عن احلقيقة«،  ومثل الإجناز النوعي للدكتور جنيب 

الكيالين يف العديد من اأعماله الروائية ، من مثل »نور اهلل« و»قاتل حمزة« 

و»عمر يظهر يف القد�ص«.

درجة  اإىل  اخليايل  على  التكاء  يف  بالغت  ال��رواي��ات  بع�ص  كانت  واإذا 

ظل  يو�سف  الباقي  عبد  ال��روائ��ي  ف��اإن  جت���اوزه،  اأو  بالتاريخي  الإخ���الل 

حمتكما اإىل ما قدمته كتب التاريخ  عن �سخ�سية لقمان، ومل يعمل اخليال                                                         

اإل يف حدوده  اجلمالية والأدبية التي ت�سفي على لوحة التاريخ اأبعادا تقوي 

من واقعيته ، وجتعله اأكرث جذبا للمتلقي، واأقدر على حتقيق ن�سبة عالية من 

الإقناع .
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اإن اأطروحة رواية » اإمام احلكمة« تتعلق باأن يتحول الإن�سان نف�سه اإىل مراآة 

لنف�سه، يرى من خاللها عالقاته و�سلوكاته ومواقفه ، ويعيد اكت�ساف مفهوم 

احلياة والوجود ، وي�ستثمر طاقات الذكاء واخلربة والإرادة التي وهبها اهلل 

اإياه ، ليكون متحكما يف نف�سه وحميطه ، لحمكوما بهما، قائدا لهما لمقودا 

من قبلهما،  فيتولد عنده اإح�سا�ص جديد بنف�سه ووظيفته ومركزه يف الكون 

واجلماد،  والنبات  وبالإن�سان  ومبدعه،  خالقه   ، باهلل  وعالقته  واحلياة، 

اإح�سا�ص يف طعم احلياة نف�سها يف جدتها وتوازنها  ومعادلتها ...

الكرمي،  للجمهور  الرواية  هذه  تقدم  اأن  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

تلك  احلياة،  مناحي  جميع  يف  احلكمة  باأهمية  التذكري  يف  منها  اإ�سهاما 

احلكمة التي ورد امتداحها يف القراآن الكرمي، وجاءت �سنة النبي و�سريته 

متثيال واقعيا لها .

واهلل من وراء الق�سد ، وهو املوؤتي احلكمة من ي�ساء... ومن يوؤتى احلكمة، 

فقد اأوتي خريا كثريا...
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ف�ي  احلياة  اإيقاع  �سحرية  اإل�ى  الولوج  الرواي�ة  هذه  �سفحات  لنا  تتي�ح 

اجلانب ال�سرق�ي من الكرة الأر�سي��ة ، فتعود بنا اإىل اأهمية دور احلكمة يف 

حياة املجتمعات الب�سرية  ، من خالل تناول �س�رية حياة اأحد اأه�م اأقطاب   

احلكم�ة يف تاريخ الب�س�ري��ة . 

التي نزلت بعده من خالل  ال�سماوية  الكتب  به  الذي احتفت  الرجل  هذا 

ذكر ما قاله من حكم��ة . 

ا ترك من حكم�ة،  فقد ذكره اهلل تعاىل بال�سم  ولأهمية مكانت�ه ، وتكرميا مِلمَ

يف القراآن الكرمي ، وذكر بع�ص حكمته وهو يعظ ابنه ،  وحملت �سورة من 

القراآن الكرمي ا�سم�ه . 

اأجنا�س�ها  مبختلف  الب�سري�ة  الآداب  تاريخ  ف�ي  بالغا  اأث��را  ترك  اأنه  كما 

واألوانها عرب الع�سور . 

هذه الرواي�ة ت�سرد ولأول مرة -  روائيا -  وقائ�ع حياة حكيم ال�س�رق الأكب�ر   

)لقمان احلكي�م(، من مرحلة العبودي�ة، اإىل اأن يعتق�ه �سيده تكرميا حلكمته 

عندما طلب اإليه اأن يذبح �ساة ويقدم له اأطيب م�سغتني فيها . 

ثم اإىل مرحلة احلرية ، والزواج ،  والفجيعة الكربى مبوت الأولد والزوجة،  

والرتحال يف مناكب الأر�ص  . 

اأن هذا ال�سرد الروائي يت�سمن نظرة هذا احلكيم اإىل روح العالقة  كما 

بني الإن�سان واحلكمة  ، مفهومه للدنيا ، لالآخرة ، للمراأة ، للزواج ، لالأبوة ، 

للم�سائب ، للعالقات الإن�سانية ،  للمال ، للحرية . 

نداء  �سمع  عندما  حياته   يف   الكربى  النتقالية  املرحلة  تلك  ويت�سمن 

يقول: 

النا�ص  بني  حتكم  الأر���ص  يف  خليفة  اهلل  يجعلك  اأن  لك  هل   ، يالقمان 
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باحلق؟ 

ينه�ص جاثيا على ركبتيه وقد تلب�سته حالة عظمى من اخل�سوع :  اإن خريين 

ربي ، قبلت العافية ، ومل اأقبل البالء ، واإن هو عزم علي ، ف�سمعا وطاعة، 

فاإين اأعلم اإن فعل بي ذلك اأعانني وع�سمني . 

اأن  تاريخية  العامل ذات حقبة  ال�سخ�ص يف  نتعرف من خالل وجود هذا 

اأزمات وجود رجال حكماء،  الب�سرية هي  الأزمات التي متر بها املجتمعات 

واأزمات حكمة ، واأن احلكمة ميكن لها اأن تقدم الكثري لالإن�سان اإذا ا�ستعان 

بها ، وهي ترتقي بالإن�سان اإىل درجات متقدمة من الن�سج الإن�ساين .

يت�سمن هذا ال�سرد جل ما ترك هذا الرجل من حكمة ، وموعظة ، واأمثال، 

اإ�سافة اإىل  لقائه بالنبي داود ، وحوار احلكمة والنبوة  . 
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الف�صل الأول
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 ، ال�سفتني  غليظ   ، الأنف  ، جمدع  القامة  ، ق�سري  الأ�سود  العبد  مي�سي 

منفر املالمح ، م�سقق الكعبني ، ثقيل اخلطو ، هادئ الروع . 

مي�سي بني رفقائه العبيد بثقة �سّيد ، يذهب معهم باكرا اإىل جمع احلطب، 

معهم يف حجرة  يرقد   ، نعمتهم  ويل  اإليهم  يِكُلُه  عمل  كل  م�ساق  ي�ساركهم 

 ، �سحناتهم  يفتح عينيه على   ، واح��دة  ي�ستفيق معهم يف حجرة   ، واح��دة  

بغم�سهما  على هيئاتهم  . 

 يتناول معهم الطعام وال�سراب ، يجال�سهم ، ي�سامرهم ، يفرح لفرحهم، 

يحزن حلزنهم . 

  غري اأنه ل ُي�سعرهم برهة واحدة  اأنه ينتمي اإليهم ، اأنه واحد منهم �سواء 

اإ�سغائه العميق لأحاديثهم  اأو ب�سكل  اأو بطريقة نظراته ،  باأ�سلوب حديثه ، 

اجلادة منها والهزلية ، اأو برتتيبه مل�سالك الوقت رغم اأنه لميلك من اأمر 

بخ�سو�سية  ،اأو  و�سكينته  اأوب�سمته   ، اأفعال  من  ي�ُبدر  مبا  اأو   ، حرية  وقته 

مفهومه للحياة .  

فلم ي�سبق لعبد  قط اأن  ملحه  يب�سق ، 

مل يره اأحد بحالة ا�ستغراق يف ال�سحك  ،

 اأو يعيب على  كائن  . 

مل ت�سمعه اأذن عبد يتنحنح  

اأو يرفع �سوته . 

 مل تره عني  قط على بول ، 

عل�ى غائط ، 

عل�ى  اغت�سال . 

اإنه �سخ�ص جاد يف كل حركة تبدر منه ، 
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كل كلمة تخرج من فيه ،

 كل نظرة ت�سّوبها عيناه لأحد .

يتحا�سى ما اأمكنه اأن ي�ساركهم اللعب  واملزاح يف اأوقات الفراغ ، مف�سالً   

العزلة وال�سمت وطول التفكري . 

حتى اإن البع�ص بات يهابه عندما ي�سعى اإىل التحدث اإليه ، ينتابه �سعور 

باأنه �سوف يتحدث اإىل �سّيد ، ل اإىل عبد مي�سي معه كل الوقت  .

يقول له  العبيد بلهجة عتاب: ما بالك ل ت�ساركنا اللهو ، ما بالك ل ت�سبهنا، 

ل تقلدنا ب�سيء ، األ�ست مملوكا مثلنا ، اأم هياأ لك تفكريك الطويل باأنك حّر 

تعي�ص خطاأ بني عبيد ، ثم األ حتمد ربك -  واأنت كثري الذكر له-  باأن �سّيدنا 

الفا�سل  قد ابتاعك  بثالثني مثقاًل من ذهب رغم ما اأنت عليه ، و�سّم�ك 

اإلينا ؟! 

ي�سّوب عينيه اإليهم مليا .. 

 يتاأمل مالحمهم ، 

حدقاتهم ، 

وجوههم وجهًا وجهًا ،

 ويطول به �سمت وقور  دون اأن تلفظ �سفتاه كلمة واحدة  لأنه يرى اأن اأي 

كلمة تبدر منه   قد تخطئ طريقها اإىل اأ�سماعهم  ، وت�سعه يف موقع املتهم 

الذي يدافع عن جنحة ارتكبها ، وت�سعهم يف موقع القا�سي الذي يقا�سيه 

بهذه اجلنحة ، فتكون هذه الكلمة اأ�سال لإف�ساد  رابطة الود بينه وبينهم ،

اأنه من جهة  بيد    ، كل احلر�ص  بقائها  على  يحر�ص  التي  الرابطة  هذه 

اأخرى ، وحتى ل ُي�سعرهم اأنه ياأبى فكرة التحدث اإليهم ، يتحدث معهم يف 

اجتاهات اأخرى ، فيقول اإن عليهم النتباه  جيدا باأنهم لي�سوا اأقل �ساأنا من 
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�سيدهم بعبادة اهلل ، فهم واإن كانوا عبيد �سيدهم ، عليهم األ ّ يغفلوا طرفة 

عني باأنهم عباد اهلل ..  �ساأنهم يف ذلك عند اهلل �ساأن �سيدهم الذي ل ميلك 

األ ّ يكون مثلهم عبدا هلل رب الأحرار والعبيد . 

هذا احلديث يجعلهم يكن�ّون له مزيداً  من التقدير ، ويجعلهم اأكرث ثقة  

بحكمته ، ورزانته ، وبعد حلظات يعتذرون بطريقة غري مبا�سرة عن ظنهم 

باأنه رمبا تعاىل عنهم  .              

 اإنه ) لقمانهم (  الذي األفوه على هذا الوجه من احلياة ، مل يتبدل فيه 

�سيء منذ اليوم الأول الذي حل فيه بينهم . 

 يف دجى الليل يتق�ل�ّب ج�سده  بني حني وحني  يف فرا�ص التاأمل الذي هو 

فرا�ص لف�سحة ال�سرود ، اأكرث مما هو فرا�ص لف�سحة الرقود  ، يطول به �سرود 

عميق  و�سط نوم العبيد و�سخريهم  . 

 يتاأمل معامل كل حركة قامت بها اأع�ساوؤه ،

 كل كلمة نطقتها �سفتاه  ،

 كل كلمة �سمعتها اأذناه  ،

 حتى اإنه يعيد مالمح النظرات التي نظرها ، 

مالمح النظرات التي ن�ُظرت اإليه  . 

ثم يتفك�ّر من زاوية اأخرى يف جدوى وجوده ككائن حي يف ظاهرة احلياة 

متمتمًا يف نف�سه  : 

لقمان هو ال�سم الذي يقدمك لالآخرين يا�ساحبي 

واأنت تقدم ا�سم لقمان لهم . 

تقدميك  يح�سن  فاإنه   ، الآخرين  اإىل  ا�سمك  تقدمي  حت�سن  ما  قدر  على 

لهم.
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هذي احلروف اخلم�سة تنب�ص يف ثناياها نب�سات قلبك ،

 ت�سبح يف �سعة ف�ساءاتها �سذرات  تاأملك ، 

تطوف ظلمة اأوديتها واأ�سواء دروبها معامل خطواتك . 

اإنك يا لقمان  ابن اأنوار وظلمة هذي احلروف ، وهي  ابنة كل حركة من 

حركاتك ،

 كل نف�ص من اأنفا�سك ،

كل حا�سة من حوا�سك ، 

 كل هنيهة من �سرودك  . 

كل خ�مَ�لق اأوتي ا�سما يقّدمه  ، وكل ا�سم اأوتي خلقًا ميث�ّله  

كل خلق يبداأ حياته با�سمه ، ويبداأ ا�سمه بحياته  . 

عندما �ساء اهلل اأن ينفخ يف �سل�سال اأول خليفة يف اأر�سه ، �ساء اأن يكرم 

هذه اخلليفة  بهدية اخللود . 

ح�سور ا�سمك هو ح�سور غيابك 

غياب ا�سمك هو غياب ح�سورك . 

عندما حت�سن اإىل ا�سمك ،  يح�سن ا�سمك اإليك .

ي�سيء اإليك ا�سمك ، عندما ت�سيء اإليه . 

كل مالك اأهداه اهلل ا�سمًا ...

كل جّني اأهداه اهلل ا�سمًا  ...

 كل اإن�سان اأهداه اهلل ا�سمًا  ...

كل نبات اأهداه اهلل ا�سمًا ...
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كل جماد اأهداه اهلل ا�سمًا ...  

 كل حيوان اأهداه الل�ه ا�سمًا...   

واإن نظرت اإليك يا لقمان ،،  ترى : 

 كل ع�سو فيك له ا�سم  ...

كل �سهقة ت�سهقها لها ا�سم ...

 كل زفرة تزفرها لها ا�سم ...

 كل نظرة عني تنظرها لها ا�سم...  

 كل خطوة تخطوها لها ا�سم... 

 كل نربة �سوت تنربها لها ا�سم ...

 كل جل�سة جتل�سها لها ا�سم...  

 كل وقفة تقفها لها ا�سم...  

 كل نوم تنامه له ا�سم . 

وانظر يا لقمان  : 

 كل طري يطري ميلك ا�سمًا ...

 كل دابة تدب متلك ا�سمًا ...  

 كل زاحف يزحف ميلك ا�سمًا... 

 كل زهرة تزهر  متلك ا�سمًا ...  

 كل �سجرة تنمو  متلك ا�سمًا ... 

 كل نبتة تنبت  متلك ا�سمًا ...   

كل بحر يبحر  له ا�سم ... 
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 كل نهر ينهر له ا�سم ...

 كل جبل  يجبل له ا�سم  ...

 كل اأر�ص تاأر�ص  لها ا�سم  ... 

يتوقف قلياًل عن التفكري ،  يتقل�ّب ج�سده يف الفرا�ص ، 

ي�سعى اإىل النوم ، وقد اأثقل راأ�سه اإرهاق فكري ، لكنه ما يلبث اأن ي�ستاأنف 

يف  نف�سه  :

اأنظر يا لقمان اإىل الزمن  : 

 كل وقت يحمل ا�سمًا ...

           ،... الدقيقة  يف   ،... اللحظة  يف   ،... الهنيهة  يف   ،... الربهة  يف  اأنظر   

يف ال�ساعة ...، يف اليوم ...،  يف الأ�سبوع ...،  يف ال�سهر ...، يف الف�سل ...،   

يف ال�سنة ...،  يف العقد ...،  يف القرن ... 

ثم انظر اإىل الأرقام يا لقمان : 

 كل رقم يتمتع با�سم  خمتلف عن اأخيه...

كل رقم له خ�سو�سية ، له ميزة ... 

اأنظر اإىل رحابة الف�ساء يا لقمان : 

 كل جنمة تتمتع با�سم ... 

 كل طبقة غيم  تتمتع با�سم ...  

 كل كوكب  يتمتع با�سم ...

 كل هنيهة ظالم  تتمتع با�سم ...
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 كل هنيهة �سوء  تتمتع با�س�م ...

هذا غنى اهلل يا لقمان ، فماذا لدى اأغنياء الأر�ص ، اإن اأغنى اأهل الأر�ص 

هو اأكرث هم فقرا اإىل غنى  اهلل . 

       *              *            * 
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منذ اأن وطئت قدماه هذا املكان ، اعتاد بني حني وحني اأن يدعوه  �سيده 

اإىل جمل�سه ، يطلب اإليه اأن يتحدث له عن مفهومه للحياة ، عن نظرته اإىل 

الإن�سان الذي يت�سل�سل عرب الزمن ، عن عالقة الب�سر بالل�ه ، يطلب اإليه اأن 

يتو�سع يف حديثه عن اهلل  ، ثم يباغته باأ�سئلة مبا�سرة ، حتمل اإليه �سيئا من 

اإحراج . 

اأحيانا يكرمه  ، واأحيانا ل يقّدم له حتى ب�سمة ، يخرج من جمل�سه  وهو 

يجر خطاه �سبه مطرود . 

عندما يكون م�ستاء يف حالة نف�سية بالغة ال�سوء ، اعتاد  اأن يتحدث معه 

بعبو�ص  وكاأنه ي�ساجره ، واعتاد  اأن يجيبه بكلمات حذرة خمت�سرة على قدر 

�سوؤاله ، بيد اأنه رغم هذه اللهجة ال�سارمة ، وهذا العبو�ص ينتابه اإح�سا�ص 

باأن �سيده يوقره ، واأنه يطلب احلديث اإليه عندما يكون م�سطربا ،  في�سعر 

عند ذاك باأن عباراته  تخفف من ا�سطراب �سيده الذي يتخف�ّى وراء ذلك 

باللهجة ال�سارمة ، وعبو�ص ق�سمات الوجه  . 

اأكرث مما يخربها ، واأن  باأنه يخرب احلياة  اأخرى ميتلئ �سعورا  من جهة 

حاجة ال�سيد اإليه لهي اأكرب من حاجته اإىل �سيده ، فهو يقدم له ما  لميكن 

لأحد من العبيد اأن يقدمه اإليه ، ولميكن لنف�سه اأن تقدمه ، اإنه يعرف اأكرث 

بن�سج  الأح��داث  ا�ستيعاب  وي�ستطيع   ، يفقه  اأكرث مما  ويفقه   ، يعرف  مما 

اأعلى ، ولذلك ل يخفى عنه ذاك الإح�سا�ص الذي يظهر يف �سمات  وحكمة 

به،         ا�ستبّد  اأملا روحيا  ليخف�ّ�ف عنه  ياأتي  اأن  اإليه  الرجل عندما يطلب  وجه 

اإن  ، حتى  املهمة  وينجح يف هذه   ، اأ�سابه  اأو يخفف عنه من عاقبة مكروه 

الرجل ينتابه اإح�سا�ص باأن ما وقع كان عليه اأن يقع ، فيحمد اهلل على تلك 

بتبجيل وهو  لقمان  اإىل  ينظر   ، اأو�ساله  ت�سري يف  الن�سوة  ونفحات  الواقعة 

يزداد رفع�ة  له . 

ينتابه اإح�سا�ص يف تلك اللحظة اأن �سيده يدرك جيدا اأن ما لديه لهو خري 
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من كل ما ميلك من ثراء ، واأنه وقت ال�سدة ينفع اأكرث من كل ما ميلك لي�ص 

التي لميلكها  احلرية  هذه   ، اأي�سا  من حرية  بل   ، فقط  وعبيد  اأم��وال  من 

وبيان  واملوعظة  الن�سح  اإليه  وي�سدي  قبالته  يقف  الذي  الغني  الرجل  هذا 

احلديث.  

بعد  ثم   ، اأجل�سه  الذي  �سيده  ي  يدمَ بني  وقف    ، �سابقًا  لقمان  اعتاد  كما  

و�سمت  �ساعة من جلو�ص  بعد  ثم   ، فاكهة  له  يقّدمون  هنيهة  جعل اخلدم 

تزحلقت  من حنجرته نربات متعبة : 

ما الذي تراه ولاأراه يف هذه  الدنيا يا لقمان ؟ 

يتاأمل  غدا   ، الدنيا  على  القلق  من  متقدمة  بحالة  مير  �سيده  اأن  اأدرك 

مالمح وجهه مليًا وكاأنه يقراأ �سفحات يف ق�سمات املحيا . 

بعد انتظار من ال�سيد الذي يرتقب ما �سيقول ،  

مد يده اإىل الفاكهة وبات ياأكل كاأن  ل اأحد غريه يف املجل�ص ، ياأكل اإىل اأن 

يفرغ  ، ثم يغرق يف �سمت كرة اأخرى . 

ِه�س��ا ذات ال�سوؤال بلهجة ت�ُ�سعره باأنه اأمام حكيم روحي ،  يعيد اإليه �سيده دمَ

فيجيب  وهو يتفّر�ص فيه بنظرات ثاقبة  : اإن الدنيا يا مولي قليل  . 

يتمتم هازا راأ�سه نحو الأ�سفل  : نعم يالقمان ، قليل .

-  :  وعمرك فيها قليل من قليل ،

-   :  قليل من قليل 

ثم �سمت  حينا لريدف :  وقد بقي قليل من قليل القليل . 

،  فا�ستاأنف  وهو  وك��اأن رعدا هبط عليه  بوقار،  اإليه  ال�سيد ينظر  اأخ��ذ  

مايزال ينظر اإليه بفرا�سة ثاقبة : بع دنياك باآخرتك تربحهما جميعا  . 

ثم مالبث اأن زاد   : 
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 ول تبع اآخرتك بدنياك فتخ�سرهما جميعا . 

جعل الرجل يهز راأ�سه وهو مايزال يحدجه بحدقتي عينيه ، بيد اأن لقمانًا 

اإىل اخلارج من خالل نافذة م�سرعة على �سعة الأر�ص ،  غي�ّر وجهة نظره 

اأن ا�ستاأنف  زاحفا بنظره اإىل رحابة  وهي يف ف�سل اخلريف ، ثم ما لبث 

الأر�ص : 

اإنك يا مولي  قد ا�ستدبرت الدنيا من يوم نزلتها ، وا�ستقبلت الآخرة ، 

فاأنت اإىل دار تقرب منها اأقرب من دار تتباعد عنها . 

قال �سيده وقد هّب واقفا على قدميه : اأح�سنت يالقمان .

 ا�ستاأنف يقول بثقته املعهودة : 

الدنيا بحر عميق ، وقد غرق فيها نا�ص كرث . 

قال الرجل من فوره :  فما العمل يالقمان  ؟ 

فاجعل    : الدخيل  ال�سوؤال  عن  وليجيب   ، حديثه  ي�ستاأنف  وكاأنه  ق��ال  

�سفينتك فيها تقوى اهلل  .

ثم بعد حلظات �سمت ، وهو مايزال واقفا مبحاذاة ال�سرفة ، وال�سيد يقف 

خلفه وجالً   : 

 والأعمال ال�ساحلة ب�ساعتك التي حتمل فيها  . 

ثم بعد حني اآخر من ال�سمت ، والرجل يتلقى الكلمات من فيه كاأنه يتلقى 

حبات لوؤلوؤ :  واحلر�ص عليها ربحك ،

- نعم 

ا ، ْوُجهمَ  - والأيام ممَ

- نعم 
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- وكتاب اهلل دليلها ،

- اأح�سنت  يالقمان 

- ورّد النف�ص عن الهوى حبالها ، 

- بوركت يالقمان 

- واملوت �ساحلها ،

- نعم 

- والقيامة اأر�ص املتجر التي تخرج اإليها ،

- نعم 

- واهلل مالكها . 

- �سدقت يا لقمان واأجدت . 

 قال ذلك وطال به �سكون هادئ ، وكاأنه كان يعظ نف�سه يف خلوة ، وللتو 

اأدرك وجود �سخ�ص يف املكان . 

اإىل مالمح �سيده  يلقي نظرة  واأختها  تارة  ،  وهو بني  ال�سكون  به  ا�ستمر 

التي اأخذت  ت�ستكني بعد ثورة الحتقان التي كانت جتتاحها ، وغدت عيناه 

تفي�سان برقيق الدمع  ، غدت ركبتاه ت�سطكان ، وكاأنه ي�ستاأذن العبد حتى 

يعود اإىل جمل�سه ، ويدعوه كذلك اإىل اجللو�ص . 

اأدرك لقمان معنى واأهمية اأن يتحدث اإىل �سخ�ص طلب منه هذا احلديث، 

الذي  ال�سخ�ص  بها هذا  يعالج  اأن  اأوتي من معرفة ميكن  ما  قيمة   واأدرك 

ي�سعر نحوه بتقدير جم ، فهو مالكه ، وهو الذي يعيله ،  فجعل يخف�ص من 

ة اعتلت حنجرته ، وقد دنا منه ، نربة �سوته ، ويتمتم بغ�سّ

 ما�سكاً يده ليعيده اإىل جمل�سه . 
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رف�ص الرجل ذلك ، وهو يدعوه اإىل اجللو�ص قبله ، فا�ستجاب لقمان حتى 

ا�ستويا يف اجللو�ص معًا طاعة منه ل�سيده ، وعندئذ اأردف يقول : ل تركن اإىل 

الدنيا يا مولي . 

قال الرجل بنربات م�ستكينة    :  نعم  يالقمان  :  

- ول ت�سغل قلبك بحبها ،  فاإنك مل ت�ُخلق لها ، وما خلق اهلل خلقا اأهون 

عليه منها  . 

       قال وقد خف�ص راأ�سه ،  وهو يغالب الدموع  التي تن�ساب  من عينيه:  

- كيف اأرى اإىل ذلك �سبيال يا لقمان   ؟ 

- عندما تدرك باأن اهلل تعاىل  مل يجعل نعمتها ثوابا  للمطيعني ، ومل يجعل 

بالها عقوبة للعا�سني . 

رفع الرجل راأ�سه ثانية ،  وغدا ينظر اإليه ، ويحّدثه بهدوء كاأمنا يحّدث 

كبري القوم  : حّدثني يا لقمان ، فاإن نف�سي واهلل مل ت�سرتح حلديث امرئ  

قط  كما ا�سرتاحت لبالغة  حديثك . 

خفق قلب لقمان ن�سوة  ، وهو ي�سعر بزهو لأنه اأدرك باأنها اإ�سارة اأوىل من 

اإ�سارات مقدرته على تقدمي �سيء خمفف اإىل  �سخ�ص م�سطرب جلاأ اإليه ، 

دون اأن يعنيه موقع هذا ال�سخ�ص ، �سواء اأكان غنياً  ، اأم فقرياً ،

 �سواء اأكان �سيداً ، اأم عبداً ، 

�سواء اأكان ملكاً ، اأم خادماً ،

 و�سواء  ذهب هو اإىل ذاك ال�سخ�ص ، اأو اأتى ذاك ال�سخ�ص اإليه ، 

 و�سواء اأكان على راأ�ص جبل ، اأو يف هوة واٍد . 

عاد �سوت �سيده اخلفي�ص يدوي يف م�سمعه : حتّدث يا لقمان .. ل�ِم اأنت 

�سامت؟
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قال وهو يتاأمل عالمات الهدوء التي ا�ستكانت يف مالحمه  : 

- ل تعل�ّق نف�سك بالهموم 

قال ي�سجعه على ال�ستمرار   :  

- نعم يالقمان  

- ل ت�سغل قلبك بالأحزان 

-  اأجل 

-  اإياك والطمع  

- اإياي 

-  ار�ص بالق�ساء  

- نعم  

-  اقنع مبا ق�ّسم اهلل لك ي�سُف عي�سك ، وت�سر نف�سك، وت�ستلذ حياتك. 

- اأقنع مبا ق�ّسم اهلل يل  . 

اأيدي  يف  مما  طمعك  فاقطع   ، الدنيا  غنى  لك  ُيجمع  اأن  اأردت  واإن    -

النا�ص،  فاإنه ما بلغ الأنبياء ، وال�سديقون ما بلغوا اإل بقطع طمعهم مما يف 

اأيدي النا�ص . 

دعاه اإىل تناول فاكهة جديدة اأدخلها اخلدم  ، وكاأنه اأراد اأن ياأخذ ق�سطا 

من التاأمل يف هذا احلديث ، ثم قال بعد اأن فرغ من تناول الفاكهة ،  واأخذ 

مي�سح يديه بقما�ص نا�سع البيا�ص  :  وماذا حتدثني عن املال  يا لقمان؟ 

اأجاب  وماتزال اآثار الفاكهة يف فمه  : 

- ل تكن مبذ ّرًا ، 

ول مت�سك املال تقتريًا ، 
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ول تعطه تبذيرًا  . 

جعل الرجل يهز  راأ�سه ،  وهو ينظر اإليه ملء حدقتيه

 فاأ�ساف : 

- ل ت�سّيع مالك ، وت�سلح ما ل غريك ، فاإن مالك ما قّدمت ، ومال غريك 

ما تركت وراء ظهرك . 

واجعل هّمك فيما كلفت ، ول جتعل هّم�ك فيما كفيت . 

 *                  *                *
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حول منت�سف الليل، اآب لقمان اإىل موقعه بني العبيد حتى ينال ق�سطا من 

الراحة  لينه�ص عند بزوغ ال�سوء مع العبيد جلمع احلطب .. �ستكون اأمامه 

فر�سة يوم جديد ليتعلم �سيئًا جديدًا مل يكن يعلمه من قبل .. �سوف يتاأمل 

فاإنه ينك�سر    ، اأنه عندما ُيطوى غ�سن منه  يتاأمل كيف   .. الياب�ص  ال�سجر 

ف�ِْعِه يرف�ص اأن ينك�سر مهما كانت اليد املمتدة  دون مقاومة ، يف حني اأنه يف  يمَ

اإليه  جّبارة ، اإنه متم�ّسك باحلياة ، ويقاوم اأ�سد مقاومة حتى ل يجتزَّ من 

�سجرته . 

تزي�ِّن   الريح  حتى تبقى متالألئة  اليافعة تبدي مقاومة يف وجه  والثمرة   

غ�سنها ، لكنها عندما تن�سج تقع على الأر�ص من تلقاء نف�سها لأنها اإن لبثت 

على غ�سنها ف�سدت ، وما اأتى بعدها من ثمار  . 

اأمر ميكن  اأمر يف احلياة  ،  كل  اأن تنظر اإىل كل  كذلك يا لقمان عليك 

له اأن ُي�لوى ،  ويكون وفق م�سيئتك عندما يكون يف مهده ، غري اأنه  عندما 

يتقدم يف العمر ،  فاإنك اإن �سعيت اإىل لي�ّه ، ك�سرته ، واإل �سوف ت�سطر اإىل 

الن�سجام مع اعوجاجه ك�سريبة تدفعها على خطيئتك اأول الأمر  . 

كل �سيء يخ�سع  ملرحلة طفولة  يا لقمان ، ل �سيء ل ميهد من طفولة : 

، طفولة  الغنى  ، طفولة  الولية  ، طفولة  الأب��وة  ، طفولة  ال��زواج   طفولة 

الفقر ، طفولة الإميان ، طفولة الإحلاد ، طفولة املحبة ، طفولة البغ�ساء، 

 ، املراهقة  طفولة   ، اليف�ِْع  طفولة    ، اخل�سومة  طفولة   ، ال�سداقة  طفولة 

طفولة ال�سباب ، طفولة ال�سيخوخة ... 

كل مراحل الطفولة احلياتية هذه تكون بيديك ، ت�ستطيع اأن تلويها وفقما 

ْت عليه كنق�ص على حجر ، لن تتقوى  تاأبى يف   طفولتها ،  فتلبث على ما ل�ُويمَ

بقدر  اإل  تتقوى عليها  ولن   ، لها  الواهنة  ا�ستجابتك  بقدر  اإل  نف�سك عليك 

قدرتك على اإخ�ساعها . 

الذي يف�سل  اأن يكون �سيدا على هوى نف�سه ، ليحالفه جناح  ليكون �سيدا 
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حتى على �سعرة من بدنه . 

النف�ص  ه��وى  على   ال�سيادة  ب��زم��ام  الإم�����س��اك  قبل  �سيادة  ثمة  لي�ست   

ياخليلي... 

املاء  العالقة بني  تاأمل عميق يف دميومة  �سطر  اأعتاب خميلته  ثم جتوب 

اأن تقفز واقعة جرت منذ عام حينما ملح عبداً  ،  وقد  وال�سجر ، وماتلبث 

ن�سي اإناء ماء يغلي على حطب  ، فناداه قائاًل : اأتعرف ما يقوله املاء لوقود 

احلطب يا اأخي ؟! 

ِه�سا وقال  : ل تاهلل ل اأعلم !  التفت اإليه العبد دمَ

قال : اإنه ي�ستنجده  : يا حطب راأفة بي ،

 لقد �سقيُت بذرتك اإىل اأن غدت �سجراً  يافعاً ، 

ل ترّد املعروف مبنكر  . 

 يا حطب ،  لولي ملا زهرْت عليك زهرة ،

 ملا رفرف على غ�سنك  طري ، 

ملا قّبلت جبينك فرا�سة ،

 ملا كنت عري�ساً  يف بهاء  ربيع ، 

ملا كنت الآن تنهي مهمتك ، فت�سنع طعامًا للجائعني . 

 يا حطب راأفة بي ،

 اأحرقتني ، واأهلكت نف�سك يف خامتة حياتك ،اأهذا هو جزاءاملعروف؟! 

فهرع العبد لتوه ،  ورفع الإناء عن النار ، فقال لقمان : تبنّي ما على الأر�ص  

يا اأخي حتى لحترقه  ، �سعه  برفق ..  بكثري من رفق ،  فاإن الهواء �سياأتي 

لنجدته ، ويخفف عنه لهب احرتاقه . 
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وعندما طها العبد الطعام  ،  راآه يتبخر  بنعومة كاأنه يرق�ص ، وي�سدر 

بلحن  ي�سدو  كاأنه  رنانًا  �سوتًا  ي�سدر  بات  الإناء  ، حتى غطاء  رائحة طيبة 

طربا . 

فقال لقمان : اأتدري يا مهران ما يقوله املاء للحطب يا اأخي ؟ 

اأدري                                            ل  ب��اهلل    : ال�سديدة   ده�سته  يخفي  اأن  لميلك  وه��و   ، العبد  ق��ال 

يا لقمان ! 

اأين  كما   ، وحياتي  حياتك  ختام  يف  اإيّل  اأح�سنتمَ  لقد   : يقول  اإن��ه   : قال 

اأح�سنُت اإليك يف بدء  حياتك وحياتي . 

بعد ذلك غدا ذاك العبد يتقرب من لقمان ، ويجد فيه �سدرًا رحبًا حتى 

يبثه ما يختلج يف نف�سه . 

قال : ياليتني كنت حرًا يالقمان . 

قال : احلرية لي�ست الوقت الذي متلكه ، اإنها �سعور داخلي ميكن لك اأن 

تعي�سه حتى لوكنت قعيد زنزانة . 

الياأ�ص يا �ساحبي لي�ص جمديًا يف موقعنا ، علينا قبل كل �سيء اأن ن�سعر 

باأننا نفعل �سيئًا جمديًا لالإن�سان وللحياة ، ثم ن�سعى مبا منلك اإىل احلرية 

التي اإن مل نبلغها ، �ستاأتي اأجيال تكمل ما و�سعنا لبناته الأوىل حتى تبلغه . 

الإن�سان  به نحو  ي�سعر  الذي  القلق  ي�ستمر بهما احلديث فيبثه لقمان  ثم 

اإن تخلت  القادمة  الأجيال  ينتابه على م�سري  الذي  ، اخلوف  ب�سفة عامة 

عن القيم الإن�سانية ، لذلك يريد اأن يتو�سع يف املعرفة ، يريد اأن يختلي بذاته 

حتى يتاأمل يف اأهمية احلكمة التي ميكن لها اأن تقدم �سيئًا جمديًا للنا�ص . 

لبث مهران  ي�ساحبه حتى عند الذهاب اإىل الأعمال التي يقومان بها ، 

وذات مرة بينما كانا يقطفان ثمار بع�ص الأ�سجار ، تعر�ص لقمان ل�سربة 

ال�سم�ص يف راأ�سه ، وبغتة اأغمي عليه ، حمله مهران  حتى و�سعه على حمار ، 
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وعاد به اإىل املهجع .

ولبث   ، ن��ادرًا  اإل  الطعام  ، وليتناول  وال��دوار  الغثيان  يعاين  لقمان  لبث   

الرجل يهتم به حتى بلغ الأمر اإىل ال�سيد بعد نحو �سهر من احلادث ، فجاء 

واطماأن عليه ، ثم بعد اأيام اأح�سر له بع�ص احلكماء لعالجه . 

�سيدنا  ل��دى  حمببة  منزلة  اأعطتك  احلكمة   : مهران  له  ق��ال  ع��ن��دذاك 

يالقمان 

ن  ممَ اإىل  اأي�سا  حتتاج  اإنها   ، فقط  احلكمة  اإىل  لحتتاج  الإن�سانية   : قال 

ي�سغون للحكمة وي�ستجيبون لها ، احلكيم بدون النا�ص ، مثله مثل رجل يقف 

على قدم واحدة  ، والنا�ص بدون احلكماء مثلهم مثل رجل يقف على قدم 

واحدة ، وينظر بعني واحدة ، وي�سمع باأذن واحدة  . 

احلراك،  على  ليقوى  ظهره  على  م�ستلقيًا  لقمان  اأم�ساها  �سهور  �ستة 

عندها اأدرك قيمة العافية التي يتمتع بها الإن�سان ، واأن عليه اأن يغتنم كل 

عن  اأذى  اإماطة  عن  عبارة  ذلك  كان  لو  حتى   ، النا�ص  لنفع  عافية  حلظة 

طريقهم  . 

              

 *                     *                 * 
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بوغت  لقمان عندما اأتاه عبد حاجب يف جمل�ص ال�سيد ، واأنباأه باأن �سيده 

ياأمره اأن يدخل عليه �سباحا، واأل ّي�سطحب العبيد للم احلطب هذا اليوم!!

نادرة  هي املرات التي يطلبه فيها �سيده يف مثل هذا الوقت الباكر ، فهو 

ل يتاأخر كثرياً  يف نوم ال�سباح ، وعلى الأغلب يت�سل�ّى مع رفاقه ، اأو يركب 

ياأخذ عبدًا  النخا�سني  اإىل �سوق  اأو يخرج   ، اأحد معارفه  ،  ويزور  ح�ساناً  

بجارية  ياأتي  اأو   ، لبيعها  جارية  ياأخذ  اأو   ، جديداً  عبداً   يجلب  اأو   ، لبيعه 

جديدة  . 

هذا  مثل  يف  مرتني  طلبه   ، ال�سيد  هذا  بيت  قدماه  وطئت  مذ  اأن��ه  يذكر 

الوقت، مرة قال باأنه مل ينم حتى ال�سباح ، فطلبه ليتحدث اإليه حتى ينام، 

ومرة خرج يف �سفر طويل اأر�سده اإىل مو�سع الذهب ، وقال اإنه اإن مل يعد، 

عليه اأن يوزع هذا الذهب بني زوجاته واأولده بالعدل  . 

هذه هي املرة الثالثة ، فما الذي وقع  للرجل حتى  يطلبه يف وقت طارئ 

كهذا ، ويطلب اإليه التخلف عن الذهاب اإىل العمل ب�سحبة

 العبيد ، وقد عادت اإليه عافيته   ؟! 

مل يخِف مهران قلقه على �سديقه وهو يودعه م�سطرًا للذهاب مع العبيد 

اإىل العمل، انبج�ست الدموع من عينيه وهو يحت�سنه لعله يكون الحت�سان 

الأخري، لعلها تكون النظرات الأخرية التي ينظرها اإليه ، لعلها تكون الكلمات 

الأخ��رية التي يقولها له : اإن مل نلتق يالقمان ، اغفر يل  ما بدر مني دون 

ق�سد بحقك . 

انهمرت الدموع من عيني لقمان وهو يقول : ل يا�سديقي ، بل اأنت الذي 

تغفر يل ما قد بدر مني بحقك ، و�سّبب لك حرجًا . 

لبث لقمان ينظر اإليه اإىل اأن توارى عن اأنظاره مع بقية العبيد . 

عندما اأخذت كرة ال�سم�ص ت�سعد قلياًل اإىل كبد ال�سماء ،  تقد ّم لقمان 
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بخطوات وئيدة �سوب جمل�ص �سيده ، وليدري مِل يعرتيه وجل  باأن الرجل 

�سوف ياأخذه اإىل ال�سوق ليبيعه اإىل نّخا�ص ي�سيء معاملته  .  

وقف قبالة الباب حلظة، وكاأنه يقف لآخر مرة اأمام هذا الباب، ثم ارتفعت 

يده اليمنى بطرقة ا�ستئذاناً  للدخول  . 

خرج اأحد اخلدم قائالً : ادخل يالقمان ، �سيدنا بانتظارك . 

ول��ط��ف عك�ص                         ،  فب�سره يف وداع���ة  ال��داخ��ل  ق��دم��اه ���س��وب  ب��ه  وجل��ت 

ما يخربه. 

�سرت ن�سمة اأمن يف عروقه ، وهو ميد اخلطوة تلو الأخ��رى  ملقياً  عليه  

متهيد   اأي  دون  له  وقائالً    ، به  مرّحبا  ف��وره  من  الرجل   فنه�ص   ، التحية 

للحديث : 

- جئُت بك اليوم يا لقمان لأ�سعك اأمام اأكرب امتحان �سوف يغرّي جمرى 

حياتك . 

             : طالقة  من  ب�سيء  �سيده  ي  يدمَ بني  حياته  يف  مرة  لأول  ابت�سم  وقد  قال 

- يا �سيدي ، اإين لأرجو اأن يجعلني اهلل عند ح�سن ظنك بي  . 

قال وهو يربت على كتفه بعزم :  

- واإين اأي�ساً لأرجو ذلك . 

 ثم اأردف ، وكاأنه على عجلة من اأمره  :  

- يا لقمان  اإذن اذهب الآن ، اذبح �ساة ، واأِت  باأطيب م�سغتني فيها . 

اأنظار  اأمام  وبدا   ، كهذا  مباغتا  يتوقع طلبا  اأن  دون  باأر�سه  لقمان  جمد 

�سيده يف حرية من اأمره .

فاأعاد الرجل ذات القول مرة اأخرى  مبزيد من ف�ساحة وجدية .  

بعد حني من وقوفه قبالة �سيده الذي ما يزال واقفاً ، امتثل لالأمر قائاًل: 



45

- �سمعا وطاعة يا مولي . 

كبريتني               كلمتني  �سماع  اأم��ام  ال�سرود  من  حالة  تلب�سته  ،وق��د  ان�سرف   

مل يتوقعهما هذا ال�سباح  .

فما هو المتحان الذي �سوف يغرّي جمرى حياته ، وهل �سوف يغريه �سطر 

النفع ، اأم �سطر ال�سر ؟! 

وما هو م�سمون هذا التغيري الذي حتّدث به بكل تلك اجلدية  والتبيان على 

الأخ�ص وهو يعيد املطلب كرتني  ، واأي تغيري �سوف يقع على عبد مملوك 

لميلك من اأمره �سيئًا . 

مل ي�ستقر يف غياهب �سروده ، ولعله مل يرغب يف اأن تت�ستت به التكّهنات، 

ف�سلك منعرج  باب احلظرية  على الفور  ،  اختار �ساة  وقام بذبحها ، ثم 

زحمة  يف  التفكري  من  ملزيد  ف��راغ  ف�سحة  اأي  نف�سه  مينح  اأن  دون  بطهيها  

الحتمالت    . 

يتناول  وكاأنه  تناولهما   ، امل�ستويتني  امل�سغتني  اإىل  وقف  الغداء  اأوان  يف   

نتيجة امتحان امتحنه به �سيده . 

م�سى نحو ذات الباب ، وكاأنه مي�سي اإليه لأول مرة ، كاأنه �سريى �سيده 

اأول مرة .  

مبحاذاة الباب �سمع �سوت اخلادم يهتف به  : 

- ادخل يالقمان ، �سيدنا بانتظار ما اأمرك به . 

باأنه يلج  قاع  اإح�سا�ص  مد خطواته الوئيدة نحو الداخل ، وقد ا�ستبد به 

بئر . 

 دلف اإىل �سيده بهيئة واثقة وجادة حامالً  امل�سغتني على �سفحت�مَي كفي�ه 

يف �سحن ، وقد �سرتهما  بقما�ص زهري اللون . 
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عندما راآه �سيده داخال ، وقف  على قدميه،  وهو يف لهفة حتى يرى وياأكل 

اأطيب م�سغتني يف ال�ساة . 

عندئذ �سبقته كلماته : 

- هل فعلت ما اأمرتك به يالقمان  ؟ 

اأجاب  وهو ي�سّوب نظره اإىل ال�سحن ، وكاأنه كنز ثمني  : 

- لك ما اأمرت يا مولي  . 

نظر ال�سيد اإىل ال�سحن ،  وقال : 

- اإذن اك�سف يل عن هاتني امل�سغتني . 

و�سع  ال�سحن على املائدة ، ثم مد يده اإىل طرف  الغطاء ، وال�سيد يف 

لهفة من اأمره . 

رفع القما�ص �سيئا ف�سيئا ،  فرتاءى الل�سان والقلب على رغيف من خبز 

ال�ساج يف قاع  ال�سحن . 

قدم الوجبة اإىل �سيده قائالً : 

- ما كان يف ال�ساة  �سيء اأطيب من هاتني امل�سغتني يا�سيدي . 

هز الرجل راأ�سه دون اأن يلفظ كلمة واحدة ، ثم باإ�سارة من يده اأمره اأن 

يدع ال�سحن وين�سرف . 

عادت به قدماه  نحو اخللف حتى اأخرجتا ج�سده ، فاأدرك يف تلك اللحظة 

باأنه قام مبا اأمره به �سيده ، وعليه انتظار ما �سينتج عن ذلك . 

عاد اإىل مهجعه الفارغ من العبيد ، ا�ستلقى على ظهره وا�سعا راأ�سه على 

راحت�مَ�ي كفيه ، وقد �سبك اأ�سابعه . 

اأنه  يتخيل  ، وهو  من جانبه لبث ) مهران ( يف قلق �سديد على �سديقه 
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�سيعود ولن يجده . 

عندما عاد العبيد م�ساء ، كان مهران يتقدمهم وهو يدعو اهلل اأن تقع عيناه 

اأمام املهجع بانتظار روؤية  اللحظات كان لقمان يقف  على لقمان ، يف تلك 

�سديقه ، وبغتة هرع ال�سديقان وكاأنهما كانا يف غربة طويلة عن بع�سهما ، 

احت�سنا و�سط ده�سة العبيد الذين ما لبثوا اأن تقدموا اإىل لقمان واحت�سنوه 

�ساكرين اهلل على بقائه  بينهم .  

�ساأله العبيد عما وقع له بني يدي مولهم ، فلم يتحدث عن �سيء ، وعندما 

الوقت  ذاك  يف  ال�سيد  اإىل  ذهابه  �سبب  عن  مهران  �ساأله  الليل  انت�سف 

املبكر. 

ليبغى  باأنه  مهران  فعلم   ، واح��د  بحرف  يفوه  اأن  دون  ال�سمت  به  طال 

الإجابة . 

عندئذ انفجرت التكّهنات من كل حدب و�سوب على اأ�سماعه . 

لبث لقمان ينتظر ما �سيبدر من �سيده ب�ساأن ما قال باأنه امتحان ، وب�ساأن 

التحول الكبري الذي �سوف يطراأ على حياته . 

بقي يف حالة ترقب دائمة حتى اأنه اأحيانًا يبقى يقظًا حتى يدركه انبالج 

الفجر متوقعا نداء منه . 

يف هذا الوقت لحظ مهران  عالمات ال�سطراب بادية على �سديقه  ، 

فهو بات قليل الطعام ، قليل النوم ، كثري الرتقب . 

واإن كان  األفه منعزلً ، فقد ما ل الآن كل امليل اإىل العزلة وال�سرود  . 

يف الليل وعندما يغرق العبيد يف لفائف النوم بعد العودة من عمل �ساق ، 

ي�سرد لقمان متحدثًا مع نف�سه : 

ت�ُرى هل ف�سلتمَ يف المتحان الذي امتحنك به �سيدك يالقمان ، هل بدر 
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ب واأنت حتدثه ، هل ن�سيت واأنت يف ح�سرته باأنك عبد،  منك اأمر غري م�ستحمَ

وهو �سيدك ، و�ساحبك ، ومالك حريتك  ، هل ترحابه بك جعلك تتجاوز 

حدود العبد مع ال�سيد،  

 هل �سوف ياأخذك اإىل �سوق العبيد ، ويبيعك لتاجر جلف �سرير عقاباً  

لك ؟  

وعادت به الذكريات يف عهدة هذا ال�سيد ، تذّكر ذاك اليوم املعلوم الذي 

اأثبت فيه حكمته ل�سيده ، ذاك اليوم الأول الذي نظر اإليه موله نظرة اإعجاب 

واعتزاز لمتالكه عبداً  حكيماً  كهذا .

يومها تناول موله ال�سراب باإفراط  بني جمع من اأ�سدقائه حتى بلغ  مبلًغا 

على  م�سامريه  بع�ص  راهن  ذلك  ذروة  يف  وهو   ، ال�سكر  حالة  من  متقدمًا 

�سرب ماء بحرية . 

اتفق معهم على �سرب كامل مياه البحرية ، واإن مل يفعل �سوف يعطيهم كل 

ما ميلك مبا يف ذلك العبيد واملا�سية  ، واإن فعل ذلك �سوف يعطونه بقدر ما 

ميلك من مال وعبيد وما�سية .  

باتوا  الذين  اأ�سدقائه  الثمل مع  ا�ستفاق من  الغد عندما  يوم  يف �سبيحة 

عنده من اأجل الرهان ، اأدرك خطورة املوقف الذي و�سع نف�سه فيه ، فكيف 

له اأن ي�سرب ماء بحرية ؟!  فدعا العبد الذي ُعرفت عنه احلكمة ، وطلب اإليه 

اأن ي�ستخدم ما لديه من ذكاء حتى ينقذ اأمواله، ويفكه من هذا الرهان . 

عند ذاك، قال له وهو ي�سدد على الكلمات : 

- ملثل هذا اليوم خباأتك يالقمان. 

قال لقمان باأنه يحتاج اإىل بع�ص الوقت حتى يفكر يف خمرج ، واأنه حول 

الغداء �سيدخل عليهم ويتحدث مبا تو�سل اإليه . 

بعد اأن تناول ال�سيوف وجبة الغداء ، دخل لقمان ، فقال موله ل�سيوفه : 
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- على اأي �سيء خاطرمتوين ؟ 

قالوا : 

- على ماء هذه البحرية  . 

عندئذ  قال لهم لقمان : 

  
)((

- اإن لها مواد 

ثم بعد قليل اأ�ساف : 

- احب�سوا عنها موادها حتى ي�سربها . 

قالوا بده�سة : 

- كيف ن�ستطيع اأن نحب�ص موادها ؟! 

فقال لقمان  : 

- وكيف ي�ستطيع �سربها ولها مواد ؟! 

مل يبق اأمام القوم غري اأن ين�سرفوا اأمام مطلب لقمان ، وبذلك ا�ستطاع 

اأن ينقذ  �سيده من عواقب  هذا الرهان  . 

منذ ذلك اليوم ذاع عن لقمان باأنه العبد الذي  انت�سر ل�سيده يف رهان 

�سرب ماء البحرية  . 

بعد اثنني وع�سرين يوماً من هول القلق والنتظار ، فوجئ قبل ذهابه اإىل 

العمل  باأن �سيده يدعوه يف ذات الوقت الذي دعاه فيه املرة الأخرية .  

اأح�ص  اأن جبال ً قد اأزيح عن كاهله ،  ولأول  مرة منذ تلك ال�سبيحة  اأخذ 

يتنف�ص ال�سعداء . 

)-  جداول متّد  البحرية باملاء 
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اإىل  اأن خرج العبيد  باأنه يحتاج اإىل اجللو�ص مبفرده بعد  اإح�سا�ص  راوده 

العمل، وكان مهران اأقل قلقًا من املرة املا�سية لأنه تكّهن باأن �سيده يطلب 

اإليه ال�ست�سارة يف بع�ص اأموره . 

 جل�ص القرف�ساء  ي�سرد مبا ميكن اأن ي�سمعه ، اأو ُي�سعق به ، اأم�سى بع�ص 

الوقت حتى اأح�ص باأنه بات على ا�ستعداد نف�سي لتلقي اأي نباأ ميكن اأن ُيباغ�مَت 

به . 

تقّدم اإىل حجرة �سيده دون اأن ي�سغل نف�سه باأي فكرة ،  مل يكن راغبا يف 

توقع اأي اأمر ، وغدا يوقن باأن لي�ص ثمة اأف�سل من املفاجاأة يف حدث مف�سلي 

كهذا  .  

لدى دنوه من الباب، راأى قامات غريبة تدلف اإىل جمل�ص �سيده ، وعندذاك 

قال له اأحد اخلدم اإنهم �سيوف ال�سّيد قدموا بغتة ، وقال اإن �سيده قد اأّجل 

اللقاء به اإىل حني اآخر . 

مل ي�ساأ لقمان اأن يعود اإىل املهجع حتى لمي�سي اليوم وحيداً  حتت وطاأة 

الأفكار التي ميكن لها اأن تتزاحم عليه ، واجته على الفور �سوب مواقع جمع 

احلطب حيث رفاقه . 

اأنهم  بيد   ، لقمان  مع  ما حدث  ي�سمعوا  العودة حتى  بانتظار  العبيد  كان 

فوجئوا به بينهم . 

قال لقمان باأن �سيوفًا وقعوا على الرجل بغتة ، فاأّجل موعد اللقاء به اإىل 

يوم اآخر . 

للقيام  به  وينفرد  �سديقه  بيد  مي�سك  وهو  لذلك  مهران  �سر  جهته  من 

بالعمل معًا . 

قال : 

- ليتني علمت مبا ينويه لك مولنا يالقمان . 
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اأجاب : 

- اإنه ينوي خريا يا �ساحبي 

قال  : 

- اأتظن ذلك ؟ 

اأجاب : 

- اإين لأرجو من اهلل اأن يكون ذلك 

يطهو  باأن  ياأمره  �سيده  باأن  اأحد اخلدم  اأخربه   ، امل�ساء  عند عودتهم يف 

اأع��ّزاء لديه ، وهو الذي ُعرف عنه املهارة يف طهي  الع�ساء ل�سيوف  طعام 

الطعام اللذيذ . 

اأن  بلحظة  حلظة  ينتظر  ولقمان  ال�سيوف  ذهاب  على  اأي��ام  �ستة  م�ست 

يطلبه موله حتى خطر له ذات م�ساء اأن الرجل ن�سي الأمر ، وخطر له اأن 

يخرب اأحد اخلدم ليذّكره به ، لكنه اآثر التاأين ، ولبث بانتظار الفرج الذي 

ي�سع حداً  ملعاناته . 

بهذه  القيام   اعتاد  الذي  اخل��ادم  ذات  دخل   ، ال�سابع  اليوم  �سبيحة  يف 

املهمة اإىل املهجع ، واأخربه اأن موله يطلب اإليه احل�سور فورًا  . 

تهياأ لقمان لذلك ، وبعد قليل اجته �سوب املجل�ص الذي يجل�ص فيه ذاك 

الرجل املالك لقرار مف�سلي يف حياته . 

ي موله   قال له على الفور :   عندما وقف بني يدمَ

- هل اأ�سابك داء يا لقمان؟ 

اأجاب  بثقة  : 

- ل يا مولي...
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قال :  

اإن كنت عليالً  �سوف نرى لك    ، يا لقمان  الداء  تبدو عليك عالمات   -

دواء.. اإنك ل تعلم قدر منزلتك عندنا . 

هذا احلديث جعل قلبه يطمئن  ، ومل ميلك نف�سه من دموع بداأت ت�سيل من 

عينيه،  فاأردف ال�سيد اإذ ذاك : يف املرة املا�سية طلبت اإليك اأن تذبح �ساة 

وتاأتي باأطيب م�سغتني فيها . 

قال : 

- نعم يا مولي 

قال : 

- اليوم اأطلب اإليك اأن تذبح �ساة ثانية ، وتلقي باأخبث م�سغتني فيها، ثم 

تاأتي وتخربين   . 

جمد لقمان مرة ثانية يف اأر�سه وكاأنه �س�ُعق . 

قال الرجل :  

- هل بلغك الأمر  جيداً  يا لقمان ، اأم ترى اأن اأعيده على �سمعك ؟ 

خف�ص  راأ�سه قائالً  : 

- بلغني الأمر جيدًا  يا�سيدي، �سمعًا وطاعة  . 

 خرج لقمان ، وقد اأطلق عنان التفكري ملخيلته ، فما الذي يق�سده ال�سّيد 

من خلف هذا املطلب الذي بدا غريبًا  ؟ 

ِمرمَ به حالً ، والرجل  ينتظر �سنيعه �ساعة ب�ساعة . 
ُ
 الآن عليه تنفيذ ما اأ

نحو  ،وبعد  واح��دة   براأ�ص  اأم�سك   ، ال�سياه  اإىل حظرية  اأخرى  كرة  اجته 

�ساعة من خروجه عاد اإىل �سيده قائالً  : 
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- لقد األقيت اأخبث م�سغتني من ال�ساة يا مولي . 

قال : 

- وماذا األقيت يا لقمان ؟

قال : 

- األقيت الل�سان ، والقلب . 

علت �سمات التعجب حميا �سيده قائالً  : 

- اأمرتك اأن تاأتيني باأطيب م�سغتني، فاأتيتني بالل�سان، والقلب، واأمرتك 

اأن تلقي باأخبثهما ، فاألقيت الل�سان والقلب !!

فقال لقمان اإذ ذاك : 

- يا مولي اإنه لي�ص اأطيب منهما اإذا طابا ، ول اأخبث منهما اإذا خبثا . 

، وغدا  اإليه  دنا  ثم   ، �ساعة  قوله نحو  يتاأمل يف  ، وغدا  الرجل  اإليه  نظر 

يطبطب على كتفه قائالً   : 

اأبقيك عبداً عندي ،  اأن  ، فاأنت حر طليق ، عار علّي  يا لقمان  - اذهب 

اأوعند غريي  بعد اليوم ، لقد اأعطيتني ثمنا ل ي�ساهيه اأي مال يف الدنيا . 

اإنها اأعز كلمات �سمعها من �سيده ، هذه الكلمات التي �سوف تبقى حمفورة 

يف ذاكرته ، هذه الكلمات التي متلوؤه �سعوراً  بانطالقة جّدية ، وحقيقية نحو 

رحابة احلياة . 

اأخذ يغمر موله بنظرات ال�سكر والمتنان  ، وقد اغرورقت عيناه بفي�ص 

الدموع  . 

 اإنها املرة الأوىل التي يرى فيها �سيده يبكي ، ذاك ال�سيد ال�سارم ، �سديد 

اللهجة ، بالغ اجلدية يبكي اأمام عبد ، ويقول باأنه يبكي فرحاً  حلريته ، ثم 

يبكي حزناً على فراقه . 



54

عاد لقمان اإىل حديث نف�سه يف تلك اللحظات النتقالية الكربى يف حياته : 

اأجل يا لقمان ، بقدر ما ت�سعر باأنك مدين يف هذا الوقت لهذا الرجل الكرمي 

دين للحكمة .  الذي اأعتقك من العبودية اإىل الأبد ، فاإنك ممَ

كنتمَ يف ال�سابق متلك احلكمة ، اأّما الآن ، فاإنك متلك احلكمة ،  ومتلك 

حريتك ، هذه احلرية التي عليك اأن تغتنم كل حلظة فيها من اأجل تر�سيخ 

احلكمة يف نف�سك ، ومن اأجل اأن تقّدمها لنفع النا�ص . 

اإىل كل  بتاأن  ، فانظر  يا لقمان  اإنها م�سوؤولية احلرية العظمى هذه املرة 

خطوة تخطوها ، كل كلمة تنطقها ، كل عمل �سوف تقوم به ، واأنت متتلك 

حرية كاملة .

طلب اإليه الرجل اأن يجل�ص بجانبه قائالً  باأنه الآن رجل حر ل يقل �ساأنًا 

عنه، وعليه اأن ين�سى كلمة »مولي«  هذه الكلمة التي األغت احلرية مفعولها. 

ثم قال : 

- لكني يالقمان اأطمع يف اأن تودعني ببع�ص ما لديك من حكمة .

جل�ص لقمان جماورًا الرجل وقال : 

- اإين لأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجري على ل�ساين اخلري ، واأن ينفعك به  . 

قال : 

لولك                      بها  اأق��ر  كنت  ما  حميدة  بخ�سال  تلك  لكلماتك  مدين  واإنني   -

يا لقمان. 

قال لقمان : 

- اأو�سيك بخم�ص خ�سال 

قال الرجل بغ�سة غلبت نربة �سوته  :  

- اأو�سني يا لقمان 
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قال والغ�سة تغلب نرباته  : 

اأولها : اأن ل ت�سغل نف�سك بالدنيا اإل بقدر ما بقي من عمرك .

الثانية : اأعبد ربك بقدر حوائجك اإليه .

النجاة  النار ما مل تظهر لك  ليكن �سغلك يف فكاك رقبتك من   : الثالثة 

منها . 

الرابعة  : لتكن جراءتك على املعا�سي بقدر �سربك على عذاب اهلل . 

اخلام�سة  : اإذا اأردت اأن تع�سي اهلل ، فاطلب مكانًا ل يراك اهلل ومالئكته 

فيه. 

هز الرجل راأ�سه مغم�ص العينني مطاأطاأ الراأ�ص ، 

فاأردف لقمان  : 

 ، ملعا�سك  : درهمك  بهما  ما مت�سكت  تزال بخري  ما  باثنتني  واأو�سيك   -

ودينك ملعادك . 

ي�سغي الرجل اإليه ، ويطلب املزيد 

ي�سمت لقمان قليالً  ، وي�سيف  : 

- اأغلب غ�سبك بحلمك ، وهواك بتقواك . 

ثم يردف  : 

- كن يف ال�سدة وقوراً  .. يف املكاره �سبوراً .. 

 يف الرخاء �سكوراً .. يف ال�سالة متخ�سعاً .. واإىل ال�سدقة مت�سّرعًا. 

اإن كنت يف ال�سالة  ،   احفظ قلبك .

 اإن كنت يف الطعام ،   احفظ حلقك ، 
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 اإن كنت بني الغري  ،   احفظ عينيك ، 

اإن كنت بني النا�ص   ،  احفظ ل�سانك .

 واذكر اثنني ، وان�ص اثنني : 

اأما اللذان تذكرهما : فاهلل ، واملوت ، 

واأما اللذان تن�ساهما : فاإح�سانك يف حق الغري ، واإ�ساءة الغري يف حقك . 

    *              *           *
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يف �سبيحة اليوم التايل اأومل الرجل وليمة دعا اإليها اأهايل الناحية احتفال 

بحرية لقمان . 

وبدت  والرق�سات،   ، الدبكة  بداأت حلقات  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  ومنذ 

مظاهر الحتفال على اأهايل الناحية مبن فيهم العبيد . 

قال مهران والدموع ترتقرق يف مقلتيه : 

- اإنني فرح يالقمان لعتقك ، وتع�ص لفراقك ، لكن فرحتي تغلب تعا�ستي ، 

اإين لأرجو اأن يوفقك اهلل يف حياتك اجلديدة التي اأنت اأهل لها . 

قال لقمان : 

- واإين لأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعل لك ما هو خري . 

 يف ركن، جتتمع ن�سوة حول نقار يبدي حركات بهلوانية ،  تارة يهز خ�سره 

وهو   ، لالأنظار  لفت  ب�سكل  ويقفز   ، يهرول  واأخ��رى    ، م�سحكة  بحركات 

ي�ستجيب على قدر ما حتّر�سه الن�سوة على املزيد . 

الإن�سان اإذن كائن تّواٌق لكت�ساف اأ�سكال واألوان التعبري عن نف�سه ،  وهذا 

ال�سعي من حقه  ، وقد ا�ستطاع اأن يبدع يف هذه الألوان  اأحيانا ب�سكل اأدق 

من الكلمة املبا�سرة . 

اأن يعرّب عن  ، فهو ميكن  يالقمان  لغات غري لفظية  الأمر  اإنها  يف واقع 

موقفه من واقعة ما من خالل نظرات عينيه ، ميكن اأن يعرب من خالل حركة 

يف �سفتيه ، من خالل تقطيب يف احلاجبني ، اأو حركة يف ق�سمات الوجه ، 

وال�سحك حماولة للتعبري ، وامل�ساركة يف حدث ما دون لغة ،  كما اأن البكاء 

له ذات الوقع .

 قد يعتمد الإن�سان اأحيانا على ال�سمت يف حماولة لإبداء رغبة ، اأو رف�سها  

على  توافق  كانت  اإن  وليها  ِقبل  من  ت�ُ�ساأل  عندما  ت�سمت  التي  الفتاة  مثل 

زواجها من �سخ�ص قِدم خلطبتها  . 
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كما اأنها ميكن اأن تعرّب بال�سمت ذاته عن الرف�ص ، فتبدي ا�ستياء يظهر 

على ق�سمات حمياها ، وقد تهز راأ�سها عالمة على الرف�ص ، وت�ستدير ذاهبة 

اإىل حجرتها .

 ميكن لل�سخ�ص اأن يبدي عدة هزات من راأ�سه نحو الأ�سفل عالمة على 

املوافقة، كما ميكن اأن يرفع حاجبيه نحو الأعلى  دللة على الرف�ص .

فرحه،                    عن  تعرب  اأ�سواتا  ت�سدر  اآلت  ي�سنع  اأن  الإن�سان  ا�ستطاع  ثم 

اأو ترحه ، وهذه الآلت ذاتها ميكن لها اأن ت�ُرق�ص املرء ، وميكن لها اأن تبكيه 

عندما تكون لغة اجل�سد هي امل�ستولية يف واقعة ما . 

اأن تعرّب تلويحة اليد عن ال�سالم ، وكذلك عن  وميكن يف بع�ص احلالت 

الوداع . 

هذه هي احلياة التي عليك اأن تخربها جيداً  يالقمان ، عليك اأن تخربها 

حتى تكون جديرا بالعي�ص فيها ، وحتى ت�ستطيع اأن ت�ستوعبها ، واأن تخو�ص  

غمارها  . 

لكن ل تن�سى يا لقمان اأن احلركات التي تراها الآن تعرب عن فرقة القوم 

باأنك �سرت حرًا... 

الآن.. اأنت حر يا لقمان 

الآن تدرك قيمة احلرية اأكرث من اأي وقت م�سى من عمرك الذي �سارف 

على اخلم�سني .

 الآن تدرك كم اأن العبودية �سجن ،   وكم اأن العتق ف�ساء مفتوح . 

باأنه             اإح�سا�سه  هو  الإن�سان  يعرتي  اأن  ميكن  اإح�سا�ص  اأق�سى  اأن  ت��درك   

ل ميلك  نف�سه ، اإح�سا�سه باأنه ي�ُقاد كاأي دابة يف الأر�ص ، ي�ُقاد �سواء �ساء 

اأم اأبى  . 
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ميلك  باأنه  اإح�سا�سه  هو  الإن�سان  يعرتي  اإح�سا�ص  اأ�سمى  اأن  تدرك  الآن 

نف�سه، وميلك اختيار اجلهة التي ميد خطوته الأوىل نحوها  . 

عندما تكون حراً ، فاإنك متار�ص حريتك وفق م�سيئتك ، وعندما لتكون 

حراً ، فاإنك مت�سي وفق م�سيئة �سيدك . 

 اعلم يالقمان اأن العبودية لتكون لل�سيد فقط ، فكم من حر عبد ، كم من 

حر هو عبد لأهوائه ، عبد لو�سو�سة نف�سه ، عبد ملاله ، عبد لنزعة ال�سر يف 

كوامنه . 

عندما ل ميلك الإن�سان زمام نف�سه ، فاإنه ل ميلك �سيئا ، وعندما ميلك 

زمام  نف�سه ، فاإنه ميلك كل �سيء . 

اأن يبتعد عن هذه  تاأمل عميق يف �سفحات حياته املقبلة راأى لقمان  بعد 

الناحية التي اأم�سى فيها عبداً  . 

راأى اأن يبتعد عن هذه الطقو�ص التي عا�سها ، اأن يتجه اإىل اأر�ص جديدة 

مل تطاأها قدماه من قبل  . 

كل  فيها  ميار�ص  التي  املقبلة  حلياته  يخط�ّط  اأن  مبقدوره  �سيكون  هناك 

حريته ، وبالتايل يكون م�سوؤول عن حياته ، وعن عالقاته بالآخرين . 

الأيام  هذه  وخالل   ، لقمان  يودعوا  حتى  للعبيد  اأيام  ثالثة  �سيده  اأعطى 

 ، امل�ساء  بينهم حتى  لقمان  ، مي�سي  العمل  اإىل  الذهاب  العبيد عن  توقف 

، ويبيت يف  الليل  ، يجل�سان حتى وقت متاأخر من  اإىل �سيده  وعندئذ يتجه 

حجرة �سيده . 

عندما حان موعد الفراق ، ودع لقمان �سيده بحرارة ، ثم ودع العبيد عبدًا 

عبدًا ، وودع اجلواري جارية جارية ، ثم راح يحت�سن �سديقه مهران ويودعه 

بدموع غزيرة . 

الأر���ص �سوب  وابتعد عن تلك   ، اإليه  �سيده  اأه��داه  الذي  ركب احل�سان 
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مكان جمهول  دون اأن يخطط له . 

مي�سي ، وهو ي�ستن�سق ن�سيم احلرية لأول مرة ، مي�سي �ساعرًا لأول مرة 

بعدم وجود اأحد يتبعه ، يعرتيه اإح�سا�ص  باأنه مّز ق ذاك احلبل الغليظ  الذي 

كان مكبالً  به ، احلبل الذي كان دوماً  بقب�سة �سيده . 

 الآن ي�سري دون حبال ، مي�سي  بطالقة اإىل حيث ي�ساء ، وهذه  من ِنعم 

اهلل الكربى التي بداأ يكت�سفها مع كل خطوة  حرية  . 

بعد م�سري نحو ع�سرة اأيام، راأى اأن ي�ستقر بني اأنا�ص األفهم ، واألفوه من 

اأرا�سي النوبة ال�سا�سعة . 

اأن يحل  له  الذي ميكن  املنا�سب  املو�سع  باأنه  واأح�ص   ، النا�ص   اإىل  جل�ص 

فيه ، وكخطوة اأوىل نحو احلياة اجلديدة التي ينا�سدها قرر اأن يعتمد على 

نف�سه . 

اأم�سى اأياما ً بني اأنا�ص يراهم لأول مرة حتى تعرف على تاجر اأغنام طلب 

اإليه اأن يرعى غنمه . 

اإنها الفر�سة الأوىل لك�سب املال ، اللب�ِنة الأوىل لعمارة حياة حرة كرمية. 

ركب حمارًا واجته اإىل �سعة الأر�ص ي�سرح يف ثالثمائة راأ�ص من الغنم ، 

ي�سعر بطالقة  احلياة ، وهو يف عمق ال�سحارى ، والأودية ،  واملراعي . 

لأول مرة يراوده اإح�سا�ص باأنه م�سوؤول  كل امل�سوؤولية عن حياته ،  اإح�سا�ص 

الذي  املجتمع  لهذا  جمديا  �سيئا  يقدم  اأن  ميكنه  حر  اجتماعي  كائن  باأنه 

ينتمي اإليه  . 

مت�سي به �سنوات ع�سر  ، وهو قائم على راأ�ص عمله الذي ميك�ّ�نه من �سراء 

بيت ، ثم يرى اأن يرتك هذا العمل  ، ياأخذ ق�سطاً  من الراحة ، ويبداأ رحلة 

البحث عن �سريكة تقا�سمه احلياة ، يحبها وحتبه ي�سكن اإليها وت�سكن اإليه... 

يلبي، من خالل هذا احلب وال�سكينة، نداء الفطرة اخلالد... وين�سئ اأ�سرة 
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ويكون له اأولد...

يتوقف عن العمل ، ويرى اأن ينعزل حينًا للتاأمل عما فعله يف حريته ، ثم 

يبداأ رحلة بحث عن امراأة . 

ي�ستلقي على ظهره يف البيت الذي ميلكه ، ينتابه اإح�سا�ص بجمالية متعة 

امللكية . 

اإنه الآن ميلك بيتاً  ، واأغناماً ، ومالً  ، وميلك مت�سعًا من الوقت للتاأمل . 

اأجل يا لقمان ، اإن مل متلك نف�سك ما كان بو�سعك اأن متلك بيتاً ، متلك 

اأنعاماً ، متلك مالً  . 

 ل اأحد مبقدوره اأن يزعجك ، اأن يعك�ّر عليك �سفو حياتك .

�سنوات  من العمل اأغناك اهلل فيها عن احلاجة  . 

 الآن اأنت �سّيد نف�سك ، 

�سّيد بيتك ،

 �سّيد اأنعامك ، 

�سّيد مالك ،

 �سّيد وقتك .

 لتن�ص للحظة واحدة اأن ت�سكر اهلل الذي هدى �سيدك حتى وهبك حريتك، 

لتن�ص اأن ت�سكر اهلل على احلكمة التي اآتاكها  ، التي لولها مامتي�ّ�زت من 

رفاقك  ب�سيء ، لع�ست ومت عبداً  مملوكا . 

 *                *            * 
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تاأخذه غفوة الظهرية ، وهو م�ستلقٍ  على ظهره ، فينتبه اإثر �سماع �سوت        

ل ي�سبه اأي �سوت وقع يف م�سمعه من قبل : يا لقمان ... ؟! 

فتح عينيه ليتاأكد باأنه لي�ص يف حلم ، فا�ستاأنف ال�سوت الذي مل ي�سمع مثله 

قط : هل لك اأن يجعلك اهلل خليفة يف الأر�ص حتكم بني النا�ص باحلق  ؟ 

 نه�ص جاثياً على ركبتيه ، وقد تلب�سته حالة عظمى من اخل�سوع ، اأدرك 

باأن ال�سوت ينتظر اإجابته عن ال�سوؤال الكبري  .

 ارتعدْت اأو�ساله ، خفق قلبه ، ا�ستبدت به  حّمى ، فجعل يقول : اإن خريين 

ربي ، قبلت العافية ، ومل اأقبل البالء .

 لبث ال�سوت �سامتا ً ،  فاأردف ، والكلمات ترتع�ص على ل�سانه : واإن هو عزم 

علي ، ف�سمعاً  وطاعة ، فاإين اأعلم اأنه اإن فعل بي ذلك اأعانني ، وع�سمني . 

بعد �سمت مهيب خّيم على املكان عاد ال�سوت قائال : مِل يا لقمان ؟ 

قال : لأن احلكم اأ�سد املنازل واأكدها ، يغ�ساه الظلم من كل مكان .

ن يكن   اإن وفى  فباحلرى اأن ينجو ، واإن اأخطاأ ، اأخطاأ طريق اجلنة ، وممَ

يف الدنيا ذليالً  ،  ويف الآخرة �سريفا خري من اأن يكون يف الدنيا �سريفاً  ، 

ن تخرّي الدنيا على الآخرة فاتته الدنيا ، ول ي�سيب  ويف الآخرة ذليال ، وممَ

الآخرة .

قال قوله ذلك ، ول يدري كيف غار يف نوم عميق لي�ستيقظ  ن�سيطاً  كاأنه 

نام دهراً  باأكمله  ، ي�ستيقظ على وقائع حقائق جديدة مل يكن له حد�ص بها 

من قبل  . 

اإنه ثقل امل�سوؤولية الكربى يا لقمان يف هذا اليوم املعلوم الذي غرّي جمرى 

حياتك مرة اأخرى راأ�ساً  على عقب . 

وكما اأنه يق�ّسم حياته اإىل مرحلتني ، مرحلة العبودية ، ومرحلة احلرية، 
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: مرحلة م�سوؤولية  ي�سميها  التي  الثالثة  النتقالية  املرحلة  الآن ي�سيف  فاإنه 

احلكمة . 

هذه املرحلة التي ي�سعر فيها باأن مالكاً  قد ر�ص عليه اأنوار احلكمة . 

بعد ا�ستيقاظه من ذاك النوم العميق ، الذي اتخذ فيه  قراراً  باأل ينام 

له  ، جتلو  �سديدة اخل�سو�سية  ن�سوة حياة روحية  يعي�ص   ، بعده قط  نهاراً  

حقائق مل يكن له خرب بها من قبل ، يغدو اأكرث قربا ًمن اهلل ، اأكرث  قربا ًمن 

النا�ص ، اأكرث قرباً من نف�سه . 

 يتاأمل ملكات اهلل ، وقدراته . 

 ينظر يف ظاهرة احلياة ، يف وجود الإن�سان ، يف عملية ت�سل�سله عرب الزمن، 

ويوماً  اإثر يوم تنفتح مدركاته  . 

مع   ت�ساحماً   اأكرث   ، نف�سه  مع  توا�سعا  اأكرث  ويغدو   ، التاأمل  يف  ي�ستغرق 

الآخرين . 

 يدرك باأن الإن�سان عليه اأن يتعلم كل �ساعة ، وعليه اأن يزداد اإمياناً  كل 

�لق   .  هنيهة ، وهو ينظر اإىل م�سيئة اهلل ، ينظر اإىل عظمته يف اخلمَ

كل ما يف الطبيعة وما يف الإن�سان يدعوه اإىل ال�سربوالتمهل واحلكمة . 

يكتمل يف بطن اأمه ببطء حتى ياأخذ �سكله الب�سري الكامل ، فيخرج اإىل 

على  ينفتح  ب�سرب  ثم   ، ويلب�سه  ينّظفه  ن  ممَ اإىل  يحتاج  ب�سريًا  كائنًا  ال�سوء 

احلياة . 

يربز يف فمه راأ�ص �سن ، ثم �سن ، يتحّرك ل�سانه نحو الألفاظ حرفًا حرفًا، 

تدب احلركة يف ج�سده حركة ، حركة . 

يزحف ، ثم يجل�ص ، ثم يقف على قدميه ، ثم ينطلق نحو امل�سي خطوة ، 

خطوة . 
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بعد ذلك يبداأ العتماد على نف�سه يف م�ساألة الطعام ، وتبداأ اأ�سنانه التي 

تكاد متالأ فمه تعينه على ال�ستغناء عن ثدي الأم الذي هو امل�سدر الوحيد 

لغذائه ، فتهر�ص له طعامًا لينًا .

 ثم ياأخذ ج�سده الذي ينمو �سربًا ف�سربًا بالعتماد على ذاته يف م�ساألة 

الغت�سال واللب�ص . 

فهو               ، قراراته  يف  متمهل  �سبور  اإن�سان  لكتمال  متّهد  املراحل  هذه  كل 

مل ُيخلق يف اأح�سن تقومي �سكلي فقط ، بل يف اأح�سن تقومي نف�سي ومعنوي 

اإىل  وتقدميه  تكوينه  تلك احلكمة يف  وبعد كل  الإن�سان ذاته  ولكن    ، اأي�سًا 

احلياة يبداأ التمرد  على فطرته التي ُفطر عليها ، يبداأ يف تدريب نف�سه على 

القبح وال�سر . 

 ليوجد كائن يف العامل يولد �سريرًا ، الإن�سان ذاته مييل بنف�سه اإىل هذه 

النزعات العدوانية وينّميها يف اأعماقه،  ولأنه ميرد على فطرته الطبيعية ، 

فاإن هذه الفطرة ذاتها مل تعد متنحه حياة هادئة طبيعية ، يعاين  اأزمات 

نف�سية حادة ، وتبدر منه مواقف غريبة من �ساأنها اأن ت�سري اإىل عدم �سويته 

واتزانه يف املجتمع الذي يعي�ص فيه مما  يوؤدي اإىل �سخ�ص قلق غري م�ستقر ، 

فهو يغرّي م�سكنه ، ومهنته ، وعقائده ، كما اأنه كثري الطالق وكثري الزواج .

النتحار،                 اإىل  ينتهي  الأغلب  على  لأن��ه  بذاته  ذات��ه  يدّمر  �سخ�ص  اإن��ه   

اأو الوهن العقلي . 

يبلغ  اأخطاء حتى  به من  يقوم  ما  الإن�سان م�سوؤولية  كان  اهلل يجّنب  اإذا 

�سن الر�سد ، فاإن الإن�سان ذاته هو م�سوؤول عن نف�سه وعن مواقفه فيما بعد، 

 ، الر�سد  �سن  بلوغه  قبل  الإن�سان  تدين  ل  الإلهية  ال�سرائع  كل  فاإن  ولذلك 

ومواقفه                           قراراته  ي�سنع  ال��ذي  هو  لأن��ه  بعد  فيما  اإدانته  على  تتفق  لكنها 

وهو بكامل الأهلية املعتمَربة يف ال�سرع الإلهي . 

ال�سر،  على  ولي�ص  اخل��ري  على  ينفطر  لأن��ه   ، حمظوظ  كائن  الإن�����س��ان 
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ينفطر على التزان ، ولي�ص على ال�سطراب ،  وهذا ي�ساعده على التحمل 

وال�سرب.

 يبقى اهلل معه يف خمتلف مراحل العمر ،  ياأتي يوم ال�سوم  يكون يف ذروة 

ال�ستهاء البدين  ، وتكون حليلته  بالقرب منه ، لكنه ي�سبط �سهوته ويعّلمه 

ال�سوم كيف ي�سرب ويتاأّنى  . 

يكون يف ذروة اجلوع والظماأ ويجتمع على مائدته ما طاب من طعام ، وما 

لذ من �سراب ، لكن ال�سوم يعّلمه كيف ي�سرب على جوع وظماأ ول ميّد يديه 

رغم اأن اأحدًا ل يراه .

اإن اهلل غني عن النا�ص ، لكنه يبقى يقّدم مزيدًا من الرحمة لي�سلح حال 

عن  ي�ستغني  ل  فاإنه   ، ون�سج  وغنى  كرب  مهما  الإن�سان  هذا  لأن   ، الإن�سان 

العناية الإلهية به . 

الإن�سان يعي�ص حياة طبيعية على قدر ما ي�سري وفق نظام الطبيعة. مبقدور 

الإن�سان اأن ي�ستعني مبخزون التوازن يف فطرته، ومهما طال به العمر، فاإن 

هذا املخزون ل ينفد، لكن الإن�سان هو الذي لي�ستعني به. 

على  التمرد  من  متنعه  كي  الإن�سان  حياة  يف  تتدخل   الإلهية  احلكمة 

فطرته. 

عرب التاريخ الب�سري ، فاإن الأديان اأتت لتقف اإىل جانب الإن�سان ، ومل تاأِت 

لتقف عليه . 

الإن�سان  يزداد   ، الإميان  ثمار  ال�سامية من  الثمرات  اإحدى  الأخالق هي 

ر�سوخًا يف اإميانه فتينع �سجرة الإميان املباركة يف تربة روحه ن�سيج ثمرة 

الأخالق . 

الأخالق  �سلوك ذاتي مع الذات بالدرجة الأوىل ، فت�سع مواقف اأخالقية  

من تلك العالقة  الذاتية  مع الآخرين . 
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ن عجز اأن يكون خلوقا مع ذاته، عجز اأن يكون خلوقا مع غريه ، وحتى        ممَ

لو اأظهر الأخالق ، فاإنها لتنبع اإّل من ذات متاأ�سلة يف اخُللق . 

 اإذا عاد اإىل ذاته مكث يف فرا�ص من ف�ساد .

 قد يبدر موقف اأخالقي من عائل م�سكني ما بدر من ثري ذي جاه . 

الأخالق تتغذى بالعفة ، تتغذى بال�سرب ، تتغذى باحلياء ، تتغذى باملعرفة، 

تتغذى بالتقوى ، بالكرم ، بال�سلم ، بالعفو،بال�سجاعة . الأخالق هي فردو�ص 

الإن�سان . 

ْن مل يكن بتلك املزايا لبث مطرودًا من فردو�سه مي�سي اأيامه يف تيه من  ممَ

�سقاء .  

ت�سمو الأخالق باإن�سان مراتب عليا ي�ستحي من اأخالقه اإن راودته نزوة ، 

واإن غ�صًّ الطرف ا�ستحى من اأهله ، واإن تنا�سى ا�ستحى من اهلل . 

ت�سعى �سجرة الأخالق الرا�سخة يف عمق �ساحبها اأن جتنبه املهالك . 

نف�سه  فاألهم  الأخ��الق  بنعمة  ويكرمه  الإن�سان  يعز  اأن  الكون  خالق  �ساء 

اأن  له احلرية  اأراد  الذي  الكائن  لهذا  ومنح   ، رذيلتها  واألهمها   ، ف�سيلتها  

ي�سلك اأحد ال�سبيلني . 

 *                 *               *
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رحاب  اإىل  قليلة  اأغنام  من  لديه  مبا  ويتجه   ، اأخ��رى  مرة  البيت  يرتك 

الطبيعة حتى  يعي�ص حالة تامة من العزلة ، ينفرد مع ذاته ، يتعرف اإليها 

اأكرث ، يحاورها  . 

اإن كنت حتمل اإبرة يالقمان ، لي�ص بال�سرورة اأن ت�سعى لرتى احلياة من 

خرمها ، اإنها بيدك من اأجل اأن ت�ستخدمها لأمور اأكرث نفعاً  . 

عليك هنا اأن متيز بني املعرفة اجلادة والنافعة ، وبني الو�سو�سة . 

يتلقى  اإن��ه   ، النا�ص  على  الأ�سئلة  اإل��ق��اء  بو�سو�سة  �سيب 
ُ
اأ �سخ�سا  ت��رى 

الإجابات عن اأ�سئلته ، غري اأن ذلك لينفعه يف �سيء �سواء علم اأجوبة تلك 

الأ�سئلة اأم مل يعلمها . 

تراه عندما يلتقي ب�سخ�ص لأول مرة ، ي�ساأله عن عمره ، عن مهنته ، عن 

اإىل  الأمر مي�سرا يذهب  راأى  واإن   ، اأمواله  اأولده ، عن  عقيدته ، عن عدد 

ال�سوؤال عن الع�سرة الزوجية ، عن كيفية تعامله مع حليلته  . 

اأدق تفا�سيل  اأمره ، لأنه يتدخل يف  اإنه ي�سع هذا ال�سخ�ص يف حرج من 

اأواأن هذا ال�سخ�ص يرف�ص ب�سكل مبا�سر الإجابة عن تلك الأ�سئلة  حياته ، 

املتطفلة التي لتعنيه يف �سيء .   

واإن حتدث مع نف�سه ، اأم�سى �ساعات طويلة يف اأمور ل جدوى منها . 

ترى �سخ�سًا اأ�سيب بحّمى الأ�سئلة 

ترى �سخ�سًااأ�سيب بحّمى النظر 

ترى �سخ�صً اأ�سيب بحّمى ال�سم 

ترى �سخ�سًا اأ�سيب بحّمى الغريزة 

ترى �سخ�سًا اأ�سيب بحّمى الدنيا 

ترى �سخ�سًا اأ�سيب بحّمى الآخرة 
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ترى �سخ�ساً  اأ�سيب بحّمى ال�سرود 

ترى �سخ�ساً  اأ�سيب بحّمى الالمبالة  . 

اإنك يالقمان تاأخذ جزءا من عمارة ما يعنيك ، وتدع ماليعنيك لأنه يلزم 

�سخ�سًا غريك ، كما اأن �سخ�سا قد ترك جزءا من تلك العمارة لك .

باهلل  خا�ص  امتياز   ، وواردة  �ساردة  بكل  والإمل��ام   ، �سيء  كل  معرفة  اإن 

الذي له ميزة معرفة كل �سيء لكونه خالق النا�ص اأجمعني ، وربهم ، وواهب 

اأعمارهم واأرزاقهم ، ومق�ّسم املعارف عليهم . 

وهذا اأمر لي�ص من اخت�سا�ص الإن�سان ، الإن�سان هنا يتلقى ، وينتفع بهذا 

التلقي ، وميكن اأن ينفع به غريه . 

هلل القوة كلها ، له املعرفة كلها ، له اليقظة كلها ، له  احلكمة كلها  . 

ثم اإنك يالقمان كائن حمكوم عليه بالن�سيان والوهن ، فما تعرفه ال�ساعة، 

قد لتذكره بعد �ساعة ،

ما متلكه ال�ساعة ، قد لمتلكه بعد �ساعة  .  

 مُي�سي �سهوراً  يف براري ، واأودية النوبة  ، يتاأمل عامل احليوان ، عامل 

اإىل   يتعرف   ، عنايتها مبولودها  اإىل  ينظر   ، تلد  نعجة  اإىل  ينظر   ، النبات 

واألوان النبات ، اجلماد ، ثم يف  اأ�سناف  واألوان احليوانات ، على  اأ�سناف 

عمق دج�ى  الليل يرفع عينيه و�سط الظالم الدام�ص يتاأمل رحابة ال�سماء  ،  

يتاأمل حركة النجوم وهو يتمتم : 

�سبحان اهلل .. 

ثم  : �سبحان اهلل وبحمده .. 

ثم : ل اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له . 

ثم  ي�سدر منه �سوت :  اإن الل�ه اإذا ا�ستودع �سيئا ، حفظ�ه  . 
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بعد قليل  يقوم  ، وي�سلي يف عتمة الليل ، ي�سلي بخ�سوع ي�سعر فيه باأنه 

قريب من اهلل ، اأنه يقف بني يدي اهلل . 

لقد علمته هذه احلياة الروحانية �سديدة اخل�سو�سية الكثري ، علمته كيف 

يكون �سبورا ، كيف يدرب نف�سه على كظم الغيظ ، كيف يتحمل اأذى النا�ص 

يف اأفعالهم واأقوالهم ، كيف يقدم لهم ال�سدقات . 

مير الإن�سان بظروف قد تت�سبب يف اأن يتخذ قرارات مت�سرعة غري متاأنية، 

فتنتج عن ذلك عواقب تكون اأكرث �سلبية من الأفعال التي كانت خلف تلك 

القرارات ، فاإذا لبث الأمر على ماهو عليه لكان اأف�سل . 

اإن  كظم الغيظ مطلوب دوماً  يالقمان حتى ي�ستطيع الإن�سان اأن ين�سجم 

مع املحيط الذي يعي�ص فيه . 

لي�ص بو�سعك يا لقمان اإل ّ اأن حتب اهلل اأكرث ، لي�ص بو�سعك اإّل اأن تدنو منه 

اأكرث ، لي�ص بو�سعك اإل ّ اأن ت�سعر باعتزاز قدر قوة عالقتك به . 

يف رحابة قوة الإميان تعي�ص حالة عظمى من  الأمن ،والطماأنينة ، والهدوء 

الروحي . 

اإ�سارات اهلل املباركة هذه اإليك تعزز يف دواخلك  عظمة ال�سعور بامل�سوؤولية 

جتاه ذاتك ، جتاه النا�ص ، جتاه الوقت ، جتاه كل مقومات حياتك . 

اإنه اهلل يا لقمان ،

 اهلل الذي جمرد لفظ ا�سمه لهو نعمة عظمى ، 

نعمة اأنك قادر على اأن تلفظ هذا ال�سم اجلليل ،

 اهلل ، يا لقمان ، اهلل ،

 انظر بكل حد�سك ، 

اهلل ،
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 عندما تلفظه ت�سعر بنورانية ال�سمو ، 

اهلل ، 

كل مرة حتمل دللة جديدة لي�ست يف املرة ال�سابقة . 

مهما قلت ، فاإنك ل ت�سعر باأنك بلغت الدللت ، وكل مرة تفتح اآفاقا ً اأو�سع 

للمرة التي تتلوها �سواء بعد غم�سة عني  ، اأو بعد برهة  . 

واأنت مت�سي قل : اهلل  

 واأنت �سامت قل : اهلل  

 واأنت تتحدث قل : اهلل  

لتكن ممتلئاً  بذكر اهلل ، حينها يتحا�سى ال�سيطان اأن يقربك .. يتحا�سى 

اأن يو�سو�ص لك .

  ِذكر اهلل هو احل�سانة الأقوى يف مواجهة و�سو�سة ال�سيطان ، ومواجهة 

قوة ال�سر الظاهرة واخلفية يف العامل . 

يراهم،   ، معهم  اإن��ه    ، واح��دة  هنيهة  النا�ص  عن  ليتخلى  يالقمان  اهلل 

ي�سمعهم،  

ليدعهم يف مهب ال�ستات 

ير�سل لهم الأنبياء والر�سل...

ويوجد لهم احلكماء، العقالء، الأدباء، العلماء، الولة، الق�ساة  . 

انظر يالقمان اإىل عامة النا�ص 

انظر يالقمان وتعّلم ، فاإنك لن تتعلم اإل اإذا اأمعنت النظر  اإىل النا�ص   . 

 *                  *              * 
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يعود اإىل بيته من جديد ، هذا البيت الذي بات ياأخذ �سكل املباركة الإلهية 

يه  ، البيت الذي �سهد اأعظم كلمات قيلت له ، البيت الذي �سهد  اأمام ناظرمَ

اأعظم حتول يف م�سرى حياته . 

بعد �سهرين من العتكاف خرج ، وقد انتابه اإح�سا�ص عميق ب�سرورة وقوف 

امراأة اإىل جانبه ، امراأة متنحه فر�سة التغلغل يف وقائع احلياة الجتماعية 

ب�سكل اأعمق ، متنحه فر�سة اأن يغدو اأباً . 

اأخذت الفكرة م�سارا جادا لديه ، فبداأ بحثه اجلاد عن هذه املراأة التي 

ي�سعر  ، امراأة  له  ، تكون حليلة  ، ورفيقة لدربه  �سوف تكون �سريكة حلياته 

املادية  حاجتها  بعمق  ُي�سعرها  كما   ، اإليها  والروحية  املادية  حاجته  بعمق 

والروحية اإليه ، امراأة تتحمل م�سوؤولية اأن تكون زوجة لرجل اتخذ احلكمة 

منهاجًا حلياته .

يحمل  يالقمان  مثلك  احل�سا�سية  بالغ  لرجل  بالن�سبة  املبا�سر  البحث 

اإحراجا لك اأمام نف�سك ، واأمام الآخرين . 

راأى  اإذا  الزواج  باأنه لميانع من  تلميحية لأحد جماوريه  حتّدث بطريقة 

امراأة منا�سبة له ، وكان ذلك عندما �ساأله ذاك اجلار عن �سبب عزوفه عن 

الزواج  . 

فلم   ، زيارته  اإىل  اأحد جريانه  �سهرين من ذلك احلديث دعاه  نحو  بعد 

يرتدد لقمان من الذهاب اإليه م�ساء، عندذاك راأى امراأة تقدم له ال�سيافة، 

فبلغته اإ�سارة اأوىل باأن الرجل دعاه حتى ينظر اإليها ، ثم يعر�ص عليه فكرة 

الزواج بها . 

 ، البيت  ، تقيم عنده يف  اأبيه  اأخته من  باأنها  بعد خروجها قال له اجلار 

طلقها زوجها بعد �سنة من الزواج خلالف ن�سب بينهما . 

 عاد اإىل بيته ليفكر يف الأمر ، بيد اأنه تو�سل اإىل القتناع باأنه اإن تزّوج  
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تلك املراأة ، �سيكون ذلك حتى يتزّوج وينجب اأطفال فقط  ، لأنه مل ي�سعر 

مبيل عاطفي نحو تلك املخلوقة . 

عندما ينظر اإىل امراأة ولتقفز فكرة الزواج اإىل خميلته ، فينظر باأنها 

�سريكة حياته ، اأّمًا لأولده ، رفيقة لدربه يف احلياة ، حاملة ا�سمه ، موؤمتنة 

على ماله وعر�سه و�سمعته يف النا�ص، فمن الأف�سل اأن يدعها ملن ي�سعر بذلك 

وهو ينظر اإليها . 

ذات مرة بينما كان  مي�سي يف �سعاب الناحية ، �سادفته امراأة م�سنة ، 

وقالت له : هل لك بالزواج من امراأة طيبة يا لقمان ؟ 

قال : 

- اأجل 

قالت :  

- اتبعني 

تبعها لقمان حتى وجلت بيتًا فيه �سيخ عجوز ، وفتاة يف نحو الثالثني  من 

عمرها . 

قالت املراأة امل�سنة :  

- انظر اإىل هذه الفتاة جيدًا يالقمان ، ثم قل يل اإن رغبت فيها زوجة ، 

ثم قالت ذلك للفتاة .

اأح�ص لقمان ب�سيء من الراحة وهو ينظر اإليها ، تخيل باأنها �ستكون رفيقة 

حلياته ، تخيلها اأمًا لأولده ، و بعد نحو �ساعة  قال باأنه لميانع من الزواج 

بالفتاة . 

نظرت املراأة امل�سنة اإىل الفتاة ، فقالت  باأنها تر�ساه زوجًا لها . 

عاد اإىل بيته لي�ستعد لهذه املرحلة النتقالية الكربى يف حياته . 
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 ، اخلارج  متداخلة من  اأ�سوات   �سمعه  اإىل  تناهت   ، الظالم  عندما حل 

فتح الباب ، واإذ باأنا�ص يحملون �سيوفا ، ويركبون خيول ، يقتحمون البيوت ، 

وينهبون ما ي�ساوؤون . 

يحملون  اأ�سخا�ص  عليه  هجم  عندما  الباب  اإغ��الق  من  حتى  يتمكن  مل 

�سيوفًا، دخلوا البيت ، وا�ستولوا على كل ما وقع يف اأياديهم ، ثم ربطوه جيدًا 

وهو يقاوم ما بو�سعه و يتلقى ال�سربات حتى اأغمي عليه . 

عندما ا�ستفاق من غيبوبته ، اأدرك باأنه واقع يف الأ�سر ، واأنه عاد عبدًا ، 

اأما ممتلكاته فقد مت نهبها . 

راأى نف�سه بني العبيد مرة اأخرى . 

للتو تذوق مرارة العبودية ، وكاأنه مل يكن عبدًا من قبل ، اأدرك ق�سوة اأن 

يكون الإن�سان كدابة مربوطة بيد �سخ�ص اآخر يفعل بها ما ي�ساء . بعد �ستة 

�سهور اأخذه  �ساحبه اإىل ال�سوق يعر�سه للبيع. 

تقدم �سخ�ص ينظر اإليه قائال : 

- ما الذي ميكن اأن ي�ساويه هذا العجوز الق�سري الأ�سود  . 

قال �ساحبه : 

- اإنه ي�ساوي ع�سرين مثقال من ذهب   ؟ 

قال الرجل : 

- بل لي�ساوي ع�سرين مثقال من ف�سة !

تقدم رجل اآخر ، نظر اإليه فقال �ساحبه : 

- لتنظر اإىل �سكله ، اإنه رجل يدعي احلكمة . 

قال الرجل : 
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- اأخ�سى اأن يبقى يف ذمتي ولي�سرتيه اأحد مني .

عندذاك تقدم �سخ�ص قائال : 

- اأتقول باأنه يدعي احلكمة ؟ 

قال : 

- نعم يا�سيدي يدعي احلكمة . 

قال  موجها حديثه للقمان :  

- هل هذا �سحيح ؟ 

قال لقمان :  

- اأجل يا�سيدي لقد مّن اهلل علي بنعمة احلكمة 

وبداأ يفاو�ص حتى ا�سرتاه بثالثني مثقال من الذهب . 

اأح�سره  �سهرين  نحو  وبعد   ، عبيده  اإىل  �سمه   ، البيت  اإىل  الرجل  اأخذه 

الرجل اإىل جمل�سه ونّوله ثمرتمَي ليمون قائاًل: 

- عليك اأن تاأكلهما حاًل يالقمان. 

تناول الليمونة الأوىل رغم حمو�ستها ال�سديدة ، ثم ق�سر الثانية وتناولها 

حزًا حزًا وهو يقاوم قوة احلمو�سة . 

ولدى النتهاء قال : 

- فعلت ما اأمرتني به �سمعاأ وطاعة يامولي 

عندئذ قال له : 

- كيف �سربت على مرارة احلمو�سة  ؟ 

قال : 

- طاعتي لويل نعمتي ومالك حريتي  هي التي اأعانتني على التحمل . 
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قال الرجل : 

- ا�سرتيتك عندما تناهى اإىل �سمعي باأنك حكيم . 

الآن وقد ثبتت يل حكمتك ، فاإنني اأعتقك يف �سبيل اهلل حتى تن�سر احلكمة 

يف النا�ص .  

�سكر الرجل على ما مّن عليه من عتق ، وخرج متجهًا نحو بيته . 

اإىل ذاك  العودة  ي�سلك درب   ، ال�سم�ص  اأخرى مي�سي حرا حتت  اإنه مرة 

باأن  اأح�ص   ، خالله  من  اجل��ريان  وتعرف   ، حجرًا  حجرًا  بناه  ال��ذي  البيت 

مالكًا ر�ص نور احلكمة عليه فيه ، �سعى اإىل الزواج حتت �سقفه .  

بعد م�سري ع�سرة اأيام و�سل لقمان اإىل بيته منهكًا ، ا�ستلقى على الأر�ص 

العارية وغار يف نوم عميق  . 

اأح�ص  لكنه   ، نومه  الوقت م�سى على  يعرف كم من  ا�ستيقظ، مل  عندما 

باآلم حادة يف مفا�سله مل ي�ستطع معها النهو�ص . 

بعد قليل ولج عليه جار له يدعى ) اأيوب ( راآه حمتقنًا يتاأوه . 

قال : 

- متى عدت يالقمان ؟ 

اأجاب والكلمات ترتع�ص على ل�سانه : واهلل لاأعلم 

خرج اأيوب ليعود بعد قليل حامال بع�ص الطعام قائاًل له : 

- اأنت جائع ياجار. 

قال لقمان  : 

- بل على و�سك اأن يقتلني اجلوع . 

مل يكد يجل�ص حتى بداأ يتناول الطعام �ساكرًا اهلل ، ثم �ساكرا اجلار على 
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معروفه . 

اأح�ص لقمان بحاجته اإىل بع�ص املال حتى يفر�ص �سيئًا يف البيت ، وي�سلح 

الأبواب والنوافذ املخلوعة ، وياأتي بزاد ، فا�سطر لي�ستدين بع�ص املال من 

اأحد جريانه حتى يتعافى ويعمل ، ويعيد اإليه ماله . 

رحب به ذاك اجلار عندما كفله جاره احلانوتي ) اأيوب ( . 

اأخرى  مرة  رجع  عندئذ   ، عافيته  اإليه  عادت  حتى  البيت  يف  لقمان  لبث 

يرعى الغنم  ثالث �سنوات حتى مك�ّنه ذلك من اإعادة الدين . 

البيت متذكرًا  اإىل ذات  ، فاجته  تلح عليه  الزواج  بعد ذلك عادت فكرة 

مالمح تلك الفتاة . 

طرق الباب عدة طرقات ، ففتحه رجل يف مقتبل العمر . 

�ساأله لقمان عن اأ�سحاب البيت . 

قال له باأن رجال م�سنًا مع ابنته الوحيدة كانا ي�سكنان هذا البيت ، لكنهما 

تعر�سا للغزو والنهب ، ول اأحد يعرف عنهما �سيئًا حتى الآن  ، ثم اأ�ساف :

- اإنني يا�سيدي من جريانه القدامى ، �سكنت البيت مع امراأتي واأولدي 

حتى يرى اهلل لنا �سبيال .

انهمرت دموع من عينيه على م�سري تلك املراأة الأوىل التي مال اإىل فكرة 

الزواج بها . 

ممتلكات  على  ي�سطو  وهو  الإن�سان  ق�سوة  مبدى  اإح�سا�ص  راوده  عندئذ 

غريه، ي�سطو على حياة غريه حتى يكون غنيًا ، اإنه احلقد الذي يعمي البع�ص 

يكفي                          ورزقها   ، جميعا  للنا�ص  تت�سع  الأر���ص  واأن   ، الإن�سانية  الأخ��وة  عن 

ما عليها من كائنات . 

اأن  ازداد قلقًا على م�سري الإن�سان من فقدانه القيم الإن�سانية ، واأدرك 
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الإن�سان مي�سي نحو حتفه يف اأر�ص حمفوفة باملخاطر ، لكن احلكمة ميكن 

ته الإن�سانية مع النا�ص جميعًا  .  لها اأن تهذبه ، وجتعله منتبهًا اإىل اأخوَّ

بعد �سنتني من  ال�سعي اإىل الزواج  ، ودخول ع�سرين بيتاً  لهذا الغر�ص 

دون جدوى ، قال له جاره احلانوتي )اأيوب( : 

- اأنت رجل طيب يالقمان ، وقد راأيت امراأة تنا�سبك . 

قال : 

- من هي ؟ 

قال : 

- اأخت زوجتي 

قال لقمان :  

- ما ا�سمها ؟

قال  :  

من  وال��ث��الث��ني  اخلام�سة  يف  ع��زب��اء  وه��ي  يالقمان  )���س��ادر(  ا�سمها   -

عمرها. 

لأول   ، لأول مرة زوجا  وبعد �سهر من ذلك غدا   ، لقمان خلطبتها  تقدم 

مرة ي�سعر بحالة الرتباط العائلي ، وغدا يتاأمل ثنائية العالقة بني الرجل 

واملراأة  . 

لأول مرة  يتذوق لذة امل�ساعر الزوجية ، لذة الع�سرة الزوجية ، ويدرك كم 

اأن الرجل يتغري عندما يغدو زوجاً ، يدرك اخلالف الهائل بني رجل ي�سكن 

اإىل املراأة ، ورجل مل ينعم بتلك ال�سكينة  . 

اإنها مرحلة فا�سلة يف حياة الرجل : اإنه ف�سل اآخر من اأ ف�سال  اهلل
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 الالنهائية عليك يا لقمان . 

اإنها اكت�سافات مذهلة يخبئها اهلل لك حتى يهديك يف كل مرحلة جديدة 

تلك  به منعرجات  وتتجدد   ، وتغتني   ، تطيب  اكت�سافاً  جديداً   من عمرك 

املرحلة . 

عندذاك بداأ النا�ص يطرقون بابه ، ويقّدمون له التهاين والتربيكات ، وهو  

ي�ستقبلهم بالرتحاب ، ويقوم جتاههم بواجب ال�سيافة . 

وربطت عالقة عائلية وثيقة بينه وبني )اأيوب( الذي اأعانه كثريا ، و�سد 

من اأزره  حتى مت الزواج . 

يف مقابل ذلك، اكت�سف لقمان جارًا عدوًا هو )�سرياخ( الذي يقطن قبالة 

اأي�سا  بيته ، ليعرف لقمان ملاذا غدا هذا اجلار عدوًا  له ، وغدت زوجته 

عدوة لزوجته . 

باأن  فيعرف   ، بيته  اأم��ورا غريبة يف  يرى  النوم  لقمان من  ينه�ص  عندما 

له  وتقول   ، زوجته  ينف�سل عن  له حتى  �سحرا  قد عقدا  زوجته  مع  الرجل 

اأ�سياء  باأن جارتها ترمي من فوق احلائط  )�سادر( عندما يعود من العمل 

مريبة . 

وامراأته  جاره  �سامتا  الأج�ص  ب�سوته  الرجل  ي�سرخ  الباكر،  ال�سباح  يف 

، لكن لقمان ليرد عليه ، حتى اأنه عندما يخرج اإىل العمل يرى )�سرياخ( 

الأ�سود حرًا  العبد  الذي جعل من  �سبحان   : له  قائال  عليه  التهجم  حماول 

مي�سي يف النا�ص  . 

يكمل لقمان م�سريه دون اأن يرد عليه . 

ذات يوم بينما كان لقمان يف بيته جاءه اأيوب مذعورا وطلب اإليه العودة 

فورًا اإىل البيت . عندما عاد اإىل البيت راأى زوجته يف �سجار عنيف مع زوجة 

جاره )�سرياخ( . 
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قالت زوجته : 

 ، ، وعندما فتحت  الباب  و�سارت تخبط على   ، يالقمان  تهجمت علي   -

رفعت كفها لت�سربني ، ف�سبقتها بال�سرب ، ومل اأدعها متد يدها اإيل . 

قال لها لقمان : 

- بارك اهلل بك يا�سادر ، خريًا فعلتِ  

منذ ذلك اليوم اأق�سمت املراأة باأنها لن تهداأ قبل اأن يطلق لقمان امراأته، 

النف�سال  يحدث  حتى  �سيء  كل  �ستفعل  باأنها  مرتفع  ب�سوت  علنًا  وتقول 

بينهما  . 

يف اأم�سية اجتمع فيها اجلريان يف بيت لقمان  ، وهو مبت�سم يبدي عالمات  

ال�سرور بزيارتهم وتربيكهم  ، يقدم لهم اأطباق احللوى التي �سنعتها حليلته، 

ويبادلهم اأطراف احلديث . 

يقول : 

- اإمنا مثل املراأة ال�ساحلة كمثل الدهن يف الراأ�ص ، يلنّي الراأ�ص ، ويح�سن 

ال�سعر . 

ومثلها كمثل التاج على راأ�ص امللك ، ومثلها كمثل اللوؤلوؤ واجلوهر ل يدري 

اأحد ما قيمته . 

تكلمْت  اإذا   ، منتهاه  يبلغ  حتى  ينتهي  ل  ال�ّسيل  كمثل  ال�سوء  امل��راأة  ومثل 

اأ�سمعْت ، واإذا م�ست اأ�سرعت ، واإذا قعدت رفعت ، واإذا غ�سبت اأ�سمعت ، كل 

داء يرباأ اإل داء امراأة ال�سوء .

 قال اأحد اجلال�سني ، وهو �سيخ م�سّن : 

- يا حكيم ، حللت جارا ً لنا ، وقد �سبقتك اإلينا حكمتك ..  ياحكيم ماتعمل 

احلكمة ؟ 
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 قال  : احلكمة حتيي القلب امليت 

قال الرجل : وثم  ؟ 

قال : جتال�ص امل�ساكني ، وترتقي بهم جمال�ص امللوك . 

قال الرجل : وثم  ؟ 

قال : ت�سرف الو�سيع ، وحترر العبيد ، وتوؤوي الغريب ، وتغني الفقري .

 قال الرجل : وثم  ؟ 

قال : تزيد لأهل ال�سرف �سرفا ، ولل�سيد �سوؤددا 

قال الرجل : وثم  ؟ 

قال : هي اأف�سل من املال ، وحرز من اخلوف ، وعّدة يف احلرب 

قال الرجل : وثم  ؟ 

قال : ب�ساعة حني الربح ، و�سفيعة حني يعرتي الهول ، ودليلة حني ينتهي 

اليقني اإىل النف�ص ، و�سرتة حني ل ي�سرت ثوب . 

اإذ ذاك تناهى �سوت رجل يف مقتبل العمر : اأي النا�ص اأ�سرب  ياحكيم ؟ 

نظر لقمان اإليه ، وا�ستغرق يف �سمت 

بعد قليل عاد الرجل يكرر قوله... لبث لقمان �سامًتا، ثم بعد حني اأجاب:

- �سرب ل يتبعه اأذى 

قال الرجل عينه  : 

- اأي النا�ص اأعلم ؟ 

قال : 

ن ازداد من علم النا�ص اإىل علمه  - ممَ
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قال الرجل : 

- الغنى من املال ؟

 قال : 

- ل ، ولكن الغني الذي اإذا التم�ص عنده خري وجد ، واإل ّ اأغنى نف�سه عن 

النا�ص  . 

قال رجل اآخر : 

- مباذا تو�سيني يا جار  ؟ 

قال لقمان  ، وهو ينظر اإليه : 

- اإذا تكلمت فاأوجز ، فاإذا بلغت حاجتك ،  فال تتكلم . 

قال الرجل : وباأي 

قال : اإذا دعتك قدرتك على ظلم النا�ص ، فتذكر قدرة اهلل عليك . 

قال الرجل : وباأي 

قال : اجعل عقل غريك لك  !

قال الرجل : كيف  ؟ 

قال : ا�ست�سر يف حوائجك 

قال الرجل : وباأي 

قال : اإذا احتجت اإىل ال�سلطان ، فال تلح عليه ، ول تطلبها اإل ّ عند الر�سا 

وطيب النف�ص ، ول ت�ستعن مبن يغ�سك ، ول تطلب من لئيم ، فاإنه اإن رّدك 

كان رّده عليك عيبا ، واإن ق�سى حاجتك كان ق�ساوؤه عليك مّنة . 

اأنني  بالن�سبة يل غام�سة رغم  املراأة   : تناهت نربات رجل بني احل�سور 

تزوجت بع�سر ن�ساء . اأحيانا تبدو يل حكيمة ، واأحيانا تبدو �سفيهة ، لكنني 
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اأدركت باأنها لي�ست حكيمة ، كما اأنها لي�ست �سفيهة ! 

جاء �سوت  :   اأو�سح لنا ذلك  

هذا  بني  ت��راوح  اإنها    ، قليالً   اأنك �سربت  لو  �ساأو�سح  كنت   : اأج������اب  

وذاك. 

نظر اإىل لقمان قائال : هل لك اأن تو�سيني باملراأة يا �سيدي ؟ 

جها .  وِّ زمَ قال : لتطاأ اأمتك ولو اأعجبتك ، وانِه نف�سك عنها ومَ

وليكن حر�سك على اأن تعدل معك زوجتك ع�سر مع�سار حر�سك على اأن 

تعدل معها... وحقق لها ال�سكينة اأزهارا وب�ساتني مثل ما ترغب اأنت يف اأن 

حتقق هي لك ال�سكينة... وليكن احلب �سلطانكما، واحلكم بينكما... وليكن 

التناف�ص بينكما فيه مثل تناف�سكما يف �سائر الأعمال...

اإذ ذاك قال رجل اآخر ،  وهو يعدل يف جلو�سه  : يا حكيم اإنني رجل كثري 

ال�سفر ، فبم تو�سني يف �سفري ؟ 

             ، اإدبارها  فاإن ذلك �سريع يف   ، تاأمن على دابتك  �سافرت فال  اإذا   : قال 

اأنزل عن  واإذا قربت من املنزل   ، التمدد  اأن تكون يف حمل ميكنك فيه  اإل 

دابتك و�سر ، ثم ابداأ بعلفها قبل نف�سك  . 

ركن لقمان  قليال اإىل ال�سمت ، ثم مالبث اأن اأردف  :  اإياك وال�سفر يف 

اآخره .  �سافر  اأول الليل ، وعليك التعري�ص ، والإدلج من ن�سف الليل اإىل 

 ، وخيوطك   ، واإبرتك   ، و�سقائك   ، وك�سائك   ، وعمامتك   ، وخفك  ب�سيفك 

ن معك ، وكن لأ�سحابك  وخمرزك ، وتزود من الأدوية ما تنتفع به اأنت وممَ

موافقا اإّل يف مع�سية اهلل . 

هذه  على  لك  ي�ستقيم  فال  ال�سرب،  وقلة  وال�سجر   ، اخللق  و�سوء  اإي��اك 

اخل�سال �ساحب ، ول يزال لك من النا�ص عليها جمانب . 
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الزم نف�سك التودد يف اأمورك ، وال�سرب على مرارات الأحوال ، وح�ّسن مع 

ن ح�ّسن ُخ�لقه ، واأظهر ب�سره ، وب�سطه حظي  جميع النا�ص ُخ�لقك ، فاإن ممَ

عند الأبرار .

 اإذا �سافرت مع قوم يابني  ، فاأكرث ا�ست�سارتهم يف اأمرك واأمورهم ، واأكرث 

التب�سم يف وجوههم  . 

ِجْبهم ، واإذا ا�ستعانوا بك  
مَ
كن كرميًا على زادك بينهم ، فاإذا دعوك ، فاأ

اأِعنهم . 

ثم �سمت مرة اأخرى ، تناول �سربة ماء ، وا�ستاأنف يقول :  ا�ستعمل طول 

ال�سمت ، وكرثة ال�سالة ، و�سخاوة النف�ص مبا معك من دابة اأو ماء اأو زاد. 

اإذا ا�ست�سهدوك على احلق ، فا�سهد لهم ، واجهد راأيك لهم اإذا ا�ست�ساروك، 

ثم لتعزم حتى تتثبت وتنظر . 

ل حتجب يف م�سورة حتى تقوم وتقعد وتنام وتاأكل وت�سلي ،  واأنت م�ستعمل 

ِفكرتك ، وحكمتك يف م�سورته ، فاإن من مل ميح�ص الن�سيحة من ا�ست�سارة 

�سلبه اهلل راأيه . 

اإذا راأيت اأ�سحابك مي�سون ، فام�ص معهم ، واإذا راأيتهم يعملون ،  فاعمل 

معهم ، وا�سمع ملن هو اأكرب منك �سناً . 

اإذا اأمروك باأمر و�ساألوك فقل : نعم ،

 ول تقل : ل ،

 فاإن : ل ، عي ولوؤم . 

اإذا حتريمت يف الطريق ، فانزلوا .

اإذا �سككتم يف الق�سد فقفوا وتاآمروا . 

اإذا راأيتم �سخ�سا ً واحدا ً، فال ت�ساألوه عن طريقكم ، ول ت�سرت�سدوه ، فاإن 
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ال�سخ�ص الواحد يف الفالة مريب ، لعله يكون عني الل�سو�ص ، اأو يكون هو 

ال�سيطان اأي�سًا، اإل اأن تروا ما لاأرى لأن العاقل اإذا اأب�سر بعينه �سيئاً عرف 

احلق منه ، وال�ساهد ما ل يرى الغائب . 

    *            *          *
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ال�ستقرار  من  وب�سيء   ، العائلية  احلياة  دفء  من  ب�سيء  لقمان  اأح�ص 

الزوجي مع امراأته ، عندها اأدرك باأنه مقبل على حياة يكون فيها م�سوؤول 

اأحد  اأولد ،  فبداأ  يتعلم مهنة النجارة من خالل تردده على م�ستودع  عن 

ُجواره الذين يعملون يف جنارة الأخ�ساب . 

اأحب لقمان هذه املهنة ، ومال اإليها ، فهو يقوم بن�سر الأخ�ساب ، و�سناعة 

الأبواب وال�سبابيك ، و�سناعة الأعمدة التي ت�سند اأ�سقف البيوت  . 

الأعمدة  بع�ص  لتثبيت  يرافقه  اأن  امل�ستودع  �ساحب  منه  طلب  يوم  ذات 

والأبواب يف اأحد البيوت ، فذهب معه لقمان ، ويف اأثناء العمل �سقط جزء 

من ال�سقف على لقمان الذي كان مي�سك بعمود حتته ، مما اأدى اإىل فقدانه 

الوعي . 

مع  اأيوب  ح�سر  وهناك   ، دمًا  ينزف  وهو  البيت  اإىل  عامله  الرجل  اأعاد 

بع�ص اجُلوار يقدمون �سيئًا يخفف عن امل�ساب . 

بعد يومني من الإغماء فتح لقمان عينيه ، لكنه مل ي�ستطع اأن يحرك قدمه 

الي�سرى . 

اأدرك عندئذ ياأنها تعر�ست للك�سر . 

مل ميلك لقمان �سيئا يطبب به قدمه ، و�ساحب امل�ستودع اأي�سا قال باأنه 

يعالج قدمه ،  الدين حتى  اإىل  اأخرى  يلجاأ مرة  اأن  ، فا�سطر  �سيئًا  لميلك 

وينفق على بيته . 

�سيئًا  اإعطائه  من  الأول  ال�سخ�ص  امتنع  عندما  اآخر  �سخ�ص  اإىل  ذهب 

ب�سبب التاأخر يف املرة الأوىل ، وح�سل على قر�ص بكفالة )اأيوب( . 

اأن  لبث لقمان �ستة �سهور طريح الفرا�ص حتى مت جرب قدمه ، وا�ستطاع 

مي�سي ، فكان اأول ما فعله هو ذهابه اإىل امل�ستودع للعمل حتى يفك عن نف�سه 

الديون التي تراكمت عليه من بع�ص اجلوار مبن فيهم ) اأيوب ( الذي كان 
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يعطيه من حانوته ما ي�ساء حتى يتعافى ويعود اإىل عمله ، ويعطيه الثمن .  

ا�ستمر عاماًل  يف امل�ستودع  ثالث �سنوات حتى راأى ابنه الأول يفتح عينيه 

على هذا العامل . 

اآخر              جديد  ل  حتّو  اإنه   : اأباً  املرء  يكون  اأن  معنى  اأدرك  اللحظة  تلك  يف 

يا لقمان ُي�ساف اإىل التحولت املتعاقبة التي مير بها عمرك .

ي�سعر باأن كائناً  ما قد انف�سل عنه ، وعليه اأن يويل هذا الكائن عنايته 

الفائقة حتى يقف على قدميه . 

قال لمراأته :  اأرى اأن ن�سميه ) ثاران (  يا�سادر ، هل توافقني على هذا 

ال�سم ؟ 

قالت : اأجل يالقمان ، اأرجو اأن يجعله اهلل خريا لنف�سه ، ولأبويه ، ولأقربائه، 

ولعموم النا�ص  . 

�سرع يف حالة مراقبة دائمة ملراحل منو هذا الطفل ، ومع كل مرحلة جتلو 

�لق .  له عظمة اهلل ، دقة اهلل يف اخلمَ

اإنه �سكل ٌجديد من اأ�سكال حمبة اهلل لالإن�سان ، اإنها لذة الأبوة ، لذة رفع 

الطفل بني الذراعني ، لذة قّر ة العني . 

اإنه �سعيد ، وهذه ال�سعادة حققها له اهلل . 

حتى             اأول  الأمامية  الأ�سنان  بروز  يتاأمل   ، الطفولة  براءة  جمالية  يتاأمل 

ل يتاأمل الطفل ، ثم بروز الأ�سنان اخللفية ، اإنها اأ�سنان ملرحلة موؤقتة يتناول 

اهلل  له  ليهب  الأ�سنان  هذه  ت�سقط  ثم   ، اللثة  تقوى  حتى  ليناً   طعاماً   بها 

اأ�سنانا ً اأبدية �ساحلة لأن تخدمه مدى العمر مهما كان هذا العمر طويال اإن 

اعتنى بهذه الهبة ،  وحافظ عليها . 

اأ�سماه  ال��ذي  الثاين  ابنه  ول��د  اخلام�ص،  عامه    ) ث��اران   ( بلغ  عندما 

)نادان(. 
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اإنها ذات اجلمالية ، بيد اأن طعمها خمتلف ، اإنه الولد الثاين ، قرة العني 

الثانية ، قطعة الكبد الثانية . 

ازداد يقيناً  باأن اهلل لو مل يكن يحب الإن�سان ملا زي�ّن حياته بالأطفال  . 

ليفي  النجارة  يف  عمله  اأن  لقمان  راأى  اجلديدة،  امل�سوؤولية  هذه  اأم��ام 

                 ، احل��اج��ة  فيها  يعاين  متقطعة  ف��رتات  يف  يتوقف  العمل  لأن   ، بحاجاته 

واأن اأ�سحاب الديون يطرقون بابه كل يوم .

عندئذ اأراد اأن يتعلم مهنة اأخرى لتكون معينا ً له يف اأوقات يكون فيها عمل 

النجارة متوقفا ، ا�ستعان باأيوب حتى ير�سده اإىل مهنة جديدة ، قال اأيوب :  

يل �سديق قدمي يالقمان ا�سمه ) قورح ( اإنه خياط قدمي ، واأظنه �سينفعك 

يف ما ت�سبو  اإليه  . 

ركب كل واحد حمارا واجتها اإىل حيث متجر ) قورح ( الذي و�سال اإليه  

بعد م�سري �ساعتني . 

عندها  اتفق معه  اأن يعل�ّمه اخلياطة دون اأجر ، وبعد ذلك يعمل لقمان 

لديه  �سنة دون اأجر ، ومن ثم يعمل لقاء اأجر . 

ي�سدي   لقمان  بداأ  التدريب   ،  ولدى عودته م�ساء من  ال�سهر  خالل هذا 

ل�ساحب املتجر كل يوم حكمة . 

يف اليوم الأول ودعه قائ�ال  :  

- ليكن اأول ما تفيد من الدنيا بعد خليل �سالح  : امراأة �ساحلة 

نظر اإليه الرجل نظرة وقار،  وقال بلهجة امتنان :   

دينا لك يا لقمان  طوال عمري بالآلئ هذه احلكمة الثمينة . - �ساأبقى ممَ

تهياأ  ، وقد  الرجل  لبث   ، ان�سرافه  انتهاء موعد  ، ولدى  الثاين  اليوم  يف 

، وهو  ، فقال لقمان  اأحد قبله  ل�سماع حكمة جديدة من لقمان مل ي�سمعها 



100

يودعه :  لي�ص غنى ك�سحة ..  ول نعمة كطيب نف�ص . 

قال له الرجل بوقار ، وقد بدت عليه عالمات رجل قد قب�ص ثمن ب�ساعة 

جمة  : اإنك متنحني اأكرث مما اأ�ستحق  . 

يف اليوم الثالث ودعه قائالً  : 

- حملُت اجلندل ، واحلديد ، وكل �سيء ثقيل، فلم اأحمل �سيئا ًهو اأثقل من 

جار ال�سوء ، وذقُت املرارة،  فلم اأذق �سيئاً اأمّر من الفقر . 

قال له الرجل  : 

- �سدقت يا لقمان  . 

بداأ الرجل ينتظر امل�ساء فقط لي�سمع حكمة جديدة من عامله . 

يف اليوم الرابع تهياأ الرجل ل�سماع حكمة جديدة تكون منارة له يف حياته، 

فنظر اإليه لقمان ، وهو ميّد خطاه للخروج قائالً :  ل تر�سل ر�سولً جاهالً ، 

فاإن مل جتد حكيماً  ، فكن ر�سول نف�سك  . 

يف اليوم اخلام�ص ، ويف ذات الوقت نظر اإىل الرجل فراآه مرتعدا وقد تهياأ 

يف حالة ا�ستعداد تامة لتلقي احلكمة اجلديدة ، فقال له لقمان : ما يل اأراك 

يا�ساحبي لتن�سرف عندما ينتهي موعد عملنا ؟ 

 : اجلديدة  احلكمة  لتلقي  ا�ستعداد    حالة  يف  مايزال  وهو  الرجل  فقال 

يالقمان ، اإين األبث �ساعتني بعد ذهابك ، اأ�سرد باأمر احلكمة اجلديدة حتى 

اأ�ستطيع اأن اأ�ستوعبها ، عندذاك فقط ميكنني اخلروج  . 

قال لقمان وهو يهم باملغادرة  : اح�سر اجلنائز ول حت�سر العر�ص ، فاإن 

اجلنائز تذكرك الآخرة والعر�ص  ي�سهيك الدنيا . 

6- كيف تطاول على النا�ص ما يوعدون ،   وهم اإىل ما ل يوعدون �سراعا  

يذهبون . 
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7 -  ل توؤخر التوبة ، فاإن املوت ياأتي بغتة .  

ن اأن�سف النا�ص يف نف�سه ، زاده اهلل تعاىل بذلك عزا .  8 - ممَ

9 -  ا�ستعذ باهلل من �سرار النا�ص ، وكن من خيارهم على حذر . 

عن               ت�ُ�ساأل  فاإمنا  ذنوبك  واذك��ر   ، تعريه  فال  اخلاطئ  راأي��ت  اإذا    -  (0

عملك .

ت�ساأل عما               ول   ، اأرب  ول مت�ص يف غري   ، ت�سحك من غريعجب  - ل   ((

ل  يعنيك . 

2) -  اإن الذهب يُجرب بالنار ، والعبد ال�سالح بالبالء  ، اإذا اأحب اهلل 

ن �سخط فله ال�سخط  .  ن ر�سي فله الر�سا وممَ قوما ابتالهم ، فممَ

3) -  ل ت�ُذهب ماء وجهك بامل�ساألة ، ول ت�سق غيظك بف�سيحتك ، واعرف   

قدرك تنفعك معي�ستك . 

اإىل الآخرة �سراعا  ، وهم  النا�ص قد تطاول عليهم ما يوعدون  اإن   - (4

يذهبون .        

اأنك تنام ، كذلك متوت ،  اإن كنت ت�سك يف املوت فال تنم ، فكما   - (5

واإن ت�سك يف البعث فال تنتبه ، فكما اأنك تنتبه بعد نومك فكذلك ت�ُبعث بعد 

موتك .      

قط                    اأح��د  افتقر  ما  فاإنه   ، الفقر  على  احل��الل  بالك�سب  ا�ستعن    -  (6

اإل اأ�سابه ثالث خ�سال : رقة يف دينه ، و�سعف يف عقله ،  وذهاب مروءته ، 

واأعظم من هذه  الثالثة ا�ستخفاف النا�ص به واحتقارهم حلاله . 

7) -  ل حتقرن من الأمور �سغارها ،  اإن ال�سغار غدا ت�سري كبارا . 

النا�ص مروءتك  ، وينق�ص عند  ، فاإنه يف�سد دينك  اإياك والكذب    - (8

حدثت                            اإذا  منك  ُي�سمع  ول  وتهان   ، وجاهك  ح��ي��اوؤك  يذهب   ذل��ك  فعند 
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ول ت�ُ�سدق اإذا قلت . 

9) -   ما �سيء اأبل للج�سم من اللهو  . 

ال�سيخ  على  الوعر  �سعود  ي�سق  كما  ال�سفيه  على  ت�سق  املوعظة     -  20

الكبري. 

)2 -   اإن طول اجللو�ص على احلاجة يتجزع منه الكبد ، ويورث البا�سور ، 

وي�سعد احلرارة اإىل الراأ�ص ، فاجل�ص هوينا وقم هوينا . 

طريق            على  دليل  الفكر  وط��ول   ، للفكر  اأفهم  ال��وح��دة  ط��ول  اإن     -  22

اجلنة  . 

23 -  اإن من الكالم ما هو اأ�سد من احلجر واأنفذ ُ من وخز الإبر واأمر من 

ال�سرب  واأحر من اجلمر ، واإن من القلوب مزارع ، فازرع فيها الكلمة الطيبة 

فاإن مل تنبت كلها نبت بع�سها . 

24 -    مل اأجد اأثقل من كلمة ال�سوء تر�سخ يف القلب كما ير�سخ احلديد 

يف املاء . 

25 -  غ�سب العاقل يف قوله ،  وغ�سب اجلاهل يف فعله 

ن عرف الأمر قبل وقوعه فاحرت�ص منه  .  26 -   اأحزم احلازمني ممَ

27 - احللم هو اأن تعفو عمن ظلمك واأن تدفع ال�سيئة باحل�سنة . 

28 -   ينبغي للعاقل اأن يكون يف اأهله كال�سبي ، واإذا كان يف القوم وجد 

رجال . 

29 -  الإخوان ثالثة : خمالب وحما�سب ومراغب ، فاملخالب  الذي ينال 

منك   ي�سيب  ما  بقدر  ينيلك  الذي  واملحا�سب    ، يكافئك  ول  معروفك  من 

واملراغب   الذي يرغب يف موا�سلتك بغري طمع .

30 - لت�سع بّرك اإل عند راعيه  . 
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اأمرًا  اأع��رف  اأن  اأري��د   : قائاًل  الرجل  منه  دنا   ، لقمان  ين�سرف  اأن  قبل 

حرّيين ؟ 

قال لقمان :  ماهو ؟

قال الرجل :  كيف اأعرف باأنني من اأهل اجلنة ، اأم من اأهل النار ؟ 

قال لقمان  : �سل نف�س�ك : هل اأنا حمب ، هل اأنا اأمني ، هل اأنا �سادق ، هل 

اأنا عفو ، هل اأنا منتج   ؟ . 

ال�سوؤال الأول الذي تطرحه على ذاتك هو : هل اأنا حمب ؟  هل لدي مقدرة 

على املحبة ، وهل املحبة جتاه العامل تغلب البغ�ص لدي اأم اأن البغ�ص جتاه 

العامل يغلب املحبة . 

ابداأ من ذاتك ، هل حتب ذاتك ؟ 

ثم انظر اإىل تاريخ عالقتك مع ذاتك ، هل اأح�سنت اإليها يف هذا التاريخ اأم 

اأ�ساأت اإليها ، وهذا ال�سم الذي حتمله هل ا�ستطعت اأن جتعل النا�ص يذكرونه 

ب�سوء ، اأو يذكرونه بطيب . 

انظر اإىل مراآة ذاتك ، هل اأنت حمب لذاتك اأم مبغ�ص لها ، كم مرة اأهنت 

ذاتك وجرحتها فيك ويف النا�ص ، كم مرة وقفت ذليال يف النا�ص وفيك . 

ويف  فيك  بها  فخرت  �ساحلة  اأعمال  فيها  قدمت  مرة  من  كم  انظر  ثم 

النا�ص ، كم من �سلح مل يكن لي�سلح لولك ، كم من ع�سر مل يكن ليي�سر لول 

تدخلك ، كم من خ�سمني اأ�سلحت بينهما ، كم من �سائل اأعطيته �سوؤله .  

انظر بعد ذلك اإىل عالقاتك بالنا�ص من حولك ، وابداأ باملقّربني ، ثم اإىل 

ن هم اأبعد اإىل اأن تنتهي بالعامل . ممَ

 اأنظر اإىل اأهلك ، اإىل اأقربائك ، اإىل جوارك ، ثم اإىل العامل الكوين من 

كم  واأن��ت على خ�سام   ، العائلة على خ�سام معك  اأف��راد  ، كم من  حولك 
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فرد منها ، ثم اإىل اأقربائك وجوارك والعامل ، هل العامل بنظرك هو عدو 

العامل  واليًا على  ُن�سبت  اإذا  ، هل  اأحدا فيه  ، ولتبغ�ص  اأم  حمب لك  لك 

اأعدائك وكاأنهم  اإىل  النظر  �ستعاملهم جميعا كاأ�سنان امل�سط  و�ستنجح يف 

اأولياء ، وحت�سن اأول ماحت�سن اإليهم ،  اأم �ستقتلع بع�ص الأ�سنان التي تراها 

ط بها   .  �سمَ غري �ساحلة لأن مُيمَ

ميكن لك اأن حت�سي هذا كله فرتى اإن كنت �سخ�سا يحب اأكرث مما يبغ�ص 

اأم اأنه يبغ�ص اأكرث مما يحب . 

ال�سوؤال الثاين الذي تطرحه على ذاتك هو : هل اأنا اأمني  ؟ 

ثم انظر اإىل مواقف الأمانة التي تركتها ، كم مرة اأديت الأمانة كاملة اإىل 

ائتمنك  واملعنوي مبن  املادي  الأذى  واأحلقت  الأمانة  ، كم مرة خنت  اأهلها 

�سواء على نف�سه اأو ماله اأو عر�سه  . 

ال�سوؤال الثالث الذي تطرحه على ذاتك هو : هل اأنا �سادق  ؟ 

اأم �سخ�ص   ، اأن��ت �سخ�ص �سادق  اإىل ذات��ك يف م��راآة ذات��ك ، هل  انظر 

، هل جتد يف  الكذب  يغلبك  اأم  ال�سدق  يغلبك  هل  تتحدث  عندما  كاذب، 

اأو ميال اإىل الكذب ، وهل كذبت يف تاريخك اأكرث  ذاتك ميال اإىل ال�سدق 

مما �سدقت ، اأم اأنك �سدقت اأكرث مما كذبت  . 

ال�سوؤال الرابع الذي تطرحه على ذاتك هو : هل اأنا عفو  ؟ 

انظر اإىل م�ساحات العفو يف عمرك ، كم مرة عفوت عمن كانوا ي�ستحقون 

وبدنك  وعر�سك  مالك  عن  عفوت   ، عنهم  عفوت  اأن��ك  بيد  منك،  عقابا 

و�سمعتك . 

 هل كنت يف ذاك التاريخ �سخ�سا ي�سامح اأكرث مما يعاقب ، اأم يعاقب اأكرث 

مما ي�سامح . 

ال�سوؤال اخلام�ص الذي تطرحه على ذاتك هو : هل اأنا منتج ؟ 
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انظر اإىل �سنعتك يف احلياة ، هل تتقن �سنعتك ، هل تقدم �سيئا من خالل 

�سبيل  تغتنمها يف  نافع يف �سنعتك  اأنت �سخ�ص  ، هل  النا�ص  لنفع  �سنعتك 

عون النا�ص  ، اأم اأنك �سخ�ص �سار تغتنمها يف �سبيل ا�ستغاللهم والحتيا ل  

على حاجاتهم لديك  . 

كفت�مَي  يف  وتنظر  والإيجابية  ال�سلبية  املواقف  هذه  حت�سي  اأن  لك  ميكن 

امليزان . 

وا�ساأل نف�سك قبل اأن ت�ُ�ساأل  : هل اأ�ستحق اأن اأكون من اأهل  اجلنة جزاء 

لذاك التاريخ ال�سالح الذي كنت اأنا بطله ، اأم اأ�ستحق اأن اأكون من اأهل النار 

عقابًا لذاك التاريخ املهني الذي كنُت اأنا حموره . 

 ثم اإذا ط�ُ�لب منك اأن تكون عادًل بحق نف�سك ، هل �ستقودها اإىل اجلنة ، 

اأم �ستقودها  اإىل النار . 

  *              *            *
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يه ، فهو ميلك مهنتني،  اأح�ص لقمان ب�سيء من الطماأنينة على م�ستقبل ولدمَ

وبنيته قوية ، و�سوف ي�ستطيع اأن يعبد اهلل اأكرث من خالل العمل ، اإنه يريد 

�ساأل ، يريد  اأن يعي�ص عزيزا يف احلياة ، ل ذليال ، يريد اأن ُي�ساأل اأكرث مما يمَ

اأن يعطي ، اأكرث مما ُيعطى . فما الفائدة اإذا لبث ال�سخ�ص يف �سومعة مغلقة 

ي�سلي فيها كل عمره ، ما نفع املجتمع من هذا ال�سخ�ص الذي يعي�ص عالة 

على نتاج الآخرين  . 

عندما ت�ُقدم عمال طيبا للنا�ص يالقمان ،فاإنك تعرب عن �سكرك هلل ، تعرب 

اأن ت�سكره  اأي�سا عليك  اأن تقدم �سيئا جمديا لعباده ، وهنا  باأنك ا�ستطعت 

لأنه قّدرك على القيام بهذا العمل ، وهداك حتى تقوم به  . 

كم ت�سعر بحالة الر�سى عن نف�سك يالقمان عندما ي�سيل عرق من بدنك 

حليوان  حتى   ، لنف�سك   ، لأهلك  طيبة  لقمة  لتقدم  �ساق  بعمل  تقوم  واأن��ت 

اأولك اهلل اأمره . 

عليك اأن تعرق يالقمان ، كما عليك اأن تربد 

عليك اأن جتوع ، كما عليك اأن ت�سبع 

 عليك اأن تتذوق الداء ،  كما عليك اأن تتذوق العافية   . 

عندما بلغ ) ثاران (عامه اخلام�ص ع�سر قال لأبيه ذات �سبيحة وهو يهم 

باخلروج من البيت اإىل متجر اخلياطة : يا اأبي لقد اأحببت مهنة اخلياطة ، 

واأريد اأن اأتعلمها . 

عندئذ خطرت فكرة ال�ستقالل يف العمل للقمان ، نظر اإىل ابنه 

وقال : �سوف اأنظر يف الأمر يابني . 

يف اليوم التايل وقبل العودة من العمل اإىل البيت  ، عرج يف طريقه اإىل 

)اأيوب(. 

راآه حزينًا يف حانوته . 
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قال لقمان : 

- اأراك حزينًا يا�ساحبي . 

اأجاب اأيوب  : 

- حزين على ولدي العاق يا لقمان ، بلغ الع�سرين من عمره ومازال لي�سعر 

مب�سوؤولية جتاه البيت  ،  غدًا عندما اأموت ، �سوف يحل مكاين، واأخ�سى على 

اأمه واأخواته . 

قال لقمان  :  

 ، العجان  بيد  كالعجينة  لالأب  بالن�سبة  الطفل   ، اأيوب  يا  امل�سوؤول  اأنت   -

يف�سل رغيفه كيفما �ساء . 

فال : 

- كيف يالقمان  ؟ 

قال : 

- كل ولد له طريقة للتعامل معه ، اأحيانًا يحتاج الولد اإىل �سيء من اخلوف 

من اأبيه ، اأ�سربه يا اأيوب بل�سانك قبل يدك... وبنظرات عينيك قبل �سفعات 

يديك �سربًا غري مربح حتى ُت�سعره ب�سيء من هيبتك عليه ، فهذا للولد يا 

اأيوب كال�سماد للزرع  ، عليك اأّل ت�سربه من اأجل ال�سرب ، بل من اأجل اأن 

ي�سعر ببع�ص اخلوف من رب البيت ، فاإن عدم خوف الولد من رب البيت 

يوؤدي به اإىل املهالك . 

وعندما   ، كثريا  عليه  تخاف  اأن  عليك  اأي��وب  يا  ابنك  ليخافك  عندما 

لحترتمك امراأتك ، عليك اأن تخاف عليها كثريًا . 

اإذذاك قال اأيوب : 

- ومتى على رب البيت اأن يخاف على نف�سه كثريًا ياحكيم؟ 
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�سمت لقمان قلياًل ثم قال : 

- عندما ليخاف مقام ربه  . 

بعد ذلك قال اإنه جاء ي�ست�سريه  يف فكرة اإيجار حمل يتخذه للعمل مع ابنه 

ثاران ملهنة اخلياطة .

قال اأيوب  : 

- فكرة ح�سنة يالقمان  . 

عندها راأى املحل الذي يتخذه للخياطة مع ابنه ، واتفق مع �ساحبه على 

تاأجريه، اأخرب معلمه ) قورح ( بذلك وا�ستاأذنه ترك العمل . 

قال : 

يا معلمي حتى ترى لك عامال  اأخرى عندك  اأعمل ثالثة �سهور  - �سوف 

يحل مكاين  . 

قال قورح : 

واحلكمة  الأم��ان��ة  عنك  خ��ربت  وق��د  يالقمان  عنك  البتعاد  علي  يعز   -

اأعلى مما  اإىل مردود  اأ�سرة حتتاج  اإعالة  م�سوؤولية  لكن   ، العمل  واجلد يف 

حت�سل عليه عندي ، واأنا اأعلم حجم الديون التي تراكمت عليك، وتعجز عن 

�سدادها .  اأ�ساأل اهلل اأن يوفقك يف عملك يالقمان ، ويبارك يف حملك الذي 

اتخذته لهذه املهنة . 

قال لقمان : 

- واإين كذلك يامعلمي اأ�ساأل اهلل اأن يجعل لنا فيه ق�سمة طيبة . 

�سنة بعد �سنة، غدا الولدان يتعلمان مهنتي النجارة واخلياطة من اأبيهما، 

فيعيناه  ، وهو يرقبهما وي�سعر بحبور لأنه ا�ستطاع بف�سل اهلل اأن يقدم اإىل 

هذا العامل �سخ�سني يعمالن . 
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جوانب  يتعرف    ، مراحلها  يخو�ص   ، احلياة  يف  يعي�ص  �سخ�ص  الآن  اإنه 

جديدة مل يكن يخربها  . 

على  جديدة  اإ�سراقة  اإنها   ، غنية  بعوامل  مفعمة  كلمة  من  يالها   ، الأب��وة 

احلياة من نافذة جديدة . 

حتمل  التي  امل�سوؤولية  هذه   ، احلياة  نحو  مب�سوؤولية  ت�سعر  يالقمان  اإن��ك 

خ�سو�سية معاين كلمة الأبوة  . 

كنت يف ال�سابق �ساحب بيت فارغ ل اأحد فيه ، الآن غدوت رب بيت ، رب 

اأ�سرة  . 

اإىل  اأن تطعمهما ، تر�سدهما   ، اأن تربي ولدين  اأولك اهلل م�سوؤولية  الآن 

نهج الإميان  ، توؤدبهما ، اأن تتلقى هبة اهلل ، وحت�سن اإليها كما اأح�سن اهلل 

اإليك ، اأن ترفع نظرك اإىل ال�سماء وتقول : ها اأنذا قمت بكل ما ا�ستطعت 

حتى اأح�سن اإىل هذه الهبة . 

وتعود اإىل الوراء حتى ترى مواقفك موقفا موقفا يف تلك املراحل التي مر 

اأولدك وكنت واقفا عليهم تبذل كل جهودك املادية واملعنوية يف �سبيل  بها 

الإح�سان اإليهم ويف �سبيل اأن حت�سل على براءة من ربك نحوهم . 

 ، ال�سعي  يف  الإخال�ص  ثواب  لك  �سيكون   ، يالقمان  جهودك  خفقت  واإن 

�سيكون لك اأجر تقدمي موعظة ، اأجر اإطعام لقمة ، اأجر ك�ساء ك�سوة ، اأجر 

�سهر ليلة ، اأجر حتى ب�سمة واأنت تبت�سمها ، اأجر حتى قبلة واأنت ت�سعها على 

وجه هذه الهبة التي وهبها اهلل لك . 

عندما ع�سع�ص الليل ، ورقد الولدان ، اأخربته ) �سادر ( باأنها تعاين اآلمًا 

�سديدة يف بطنها ، وت�سعر اأحيانًا اأن قلبها يهبط ب�سرعة لحتتملها . 

اأو�ساها اأن تاأخذ ق�سطًا من الراحة ، ولتبذل اأي جهد حتى تتعافى  . 

ذات يوم قال له ابنه ) نادان ( الذي بلغ عامه الثاين ع�سر  :  يا اأبي اأريد 
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اأن اأعرف منك اأمرا 

قال  :  نعم يا بني 

قال  : كيف اأ�ستطيع اأن اأر�سي النا�ص جميعًا  

مل يجبه لقمان ، ويف �سبيحة اليوم التايل طلب اأن ي�سطحبه يف طريق قبل 

ذهابهما اإىل العمل يف حمل اخلياطة . 

قال نادان   : اأجل يا اأبي 

طلب اإليه لقمان اأن يح�سر احلمار. 

اأ�سرع نادان يف اإخراج احلمار اإىل الطريق  وم�سيا بعيدا عن الديار . 

بعد �سيء من امل�سري والبن ينتظر ما يقول حتى يعرف اإىل اأين يتجه مع 

اأبيه، اأوقف لقمان احلمار ، وبعد قليل ركبه داعيا البن اأن مي�سي بجانبه يف 

الطريق  . 

اأن  ، ولقمان مي�سي راكبًا احلمار دون  يقوله  ينتظر ما  نادان وهو  م�سى 

يتحدث ب�سيء . 

بعد م�سري طويل اقرتبا من بع�ص النا�ص  كانوا يجل�سون حتت يفء �سجرة ، 

مّرا اأمامهم والقيا عليهم ال�سالم . 

اأجابوا عن �سالمهما ، ثم قال اأحدهم : اأما نظرمت اإىل هذا ال�سيخ القا�سي، 

يركب احلمار دون اأن ياأبه بابنه ال�سغري الذي مي�سي على قدميه . 

التفت البن ليجيب عنه ، فمنعه لقمان واأكمل امل�سري . 

اأن  ابنه  من  وطلب   ، احلمار  لقمان  اأوقف  ذاك اجلمع  غيابهما عن  بعد 

يركب بدل عنه . 

تردد البن ، اإل اأنه اأمره اأن يفعل ذلك ، فا�سطر اإىل ركوب احلمار تاركا 

اأباه العجوز مي�سي بجانبه . 
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 ، م�سيا يف الطريق حتى اقرتبا من �سخ�سني ي�سريان  يف ذات الطريق 

وعندما مّرا من اأمامهما وتبادلوا ال�سالم فيما بينهم ،  �سمعا �سوت اأحدهم 

يقول ل�ساحبه : اأنظر .. اأنظر ، ياللعجب ، هذا البن العاق  ركب احلمار 

تاركا اأباه ال�سيخ مي�سي على قدميه دون اأن يكرمه  . 

باحلمار                                    مي�سي  اأن  وط��ل��ب  الأب  فمنعه  ع��ن��ه  يجيب  اأن  الب���ن  اأراد 

يف طريقهما. 

بعد م�سري اآخر طلب اإليه اأن يقف ، وعندذاك ركب هو الآخر احلمار مع 

ابنه ، وم�سيا يف الطريق . 

مّر ا بجانب جمع من النا�ص يجل�سون اأمام بيت  ، األقيا عليهم ال�سالم . 

اأجابوا عن ال�سالم ، ثم ما لبث اأن قال اأحدهم :  يا لق�سوة قلبيهما ، ركبا 

معا على هذا احلمار امل�سكني دون اأن يراأفا به .

اإىل  ومي�سيا  لينزل  احلمار  يوقف  اأن  ابنه  من  طلب  امل�سري   بع�ص  بعد 

جانبه. 

م�سيا اإىل جانب احلمار حتى مّر ا بثالثة رجال مي�سون يف الطريق ، األقيا 

يه :   عليهم ال�سالم ، وبعد اأن اأجابوا قال اأحدهم ل�ساحبمَ

- اأما راأيتم هذا العجب ، معهما حمار ول يركبانه  . 

عندذاك وقف البن وقال لأبيه : 

-الآن اأجبتني خري اإجابة عن �سوؤال البارحة يا اأبت  . 

        *                *              *
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عندما بلغ ابنه ) ثاران ( الع�سرين من العمر ، قال له لقمان : اأريد اأن 

اأختلي بك هذه الليلة ياثاران حتى اأعظك .

كانت ) �سادر ( نائمة تعاين اآلم احلمل 

التي طال  الليلة   .. ليلتي  اإنها   .. اأب��ي  يا  ليلتي  اإنها   : قائال   ث��اران   فرح 

انتظاري لها ، ثم وقع على كف��مَيه يقبلهما ، وراح يغت�سل ب�سكل جيد ، يرتدي 

ثيابا جديدة ، وحول منت�سف الليل تهياأ متاما ودخل على اأبيه  . 

اأق��ول لك  اأن  اأري��د  بني  يا   : وق��ال   بالقرب منه  اإىل ميينه  اأجل�سه لقمان 

كلمات تكون عونًا لك يف حياتك  

قال ثاران  : كم �ساألتك املوعظة يا اأبي اإل اأنك كنت دوما تقول يل :  يف 

حينها 

قال : كنت اأعظك يف املرحلة املا�سية باأفعايل ، اأما الآن اأ�سبحتمَ يف مرحلة 

علّي اأن اأعظك فيها باأقوايل . 

قال : اإين كلي اإ�سغاء اإليك يا اأبت . 

قال لقمان : يا بني ، اإياك والك�سل وال�سجر ، فاإنك اإذا ك�سلت مل توؤد حقا، 

واإذا �سجرت مل ت�سرب على حق . 

يا بني ، اإن اهلل اأر�ساين لك فلم يو�سني بك ، ومل ير�سك يل فاأو�ساك 

بي . 

اأن  من  للكلب خري  اإي��اه  اإلقاءك  ف��اإن   ، �سبع  على  �سبعا  تاأكل  ل   ، بني  يا 

تاأكله. 

يا بني  ، كل اأطيب الطعام ومن على اأوطاأ فرا�ص .

واعلم يا بني اأن املعدة اإن امتالأت ، نامت الفكرة وخر�ست الكلمة وقعدت 

الأع�ساء عن العبادة . 
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قال البن وهو يف حالة �سديدة من الإ�سغاء :

- اأمرك مطاع يا اأبي  .

قال لقمان بنربة هادئة وكاأنه يهدهده  : 

- يا بني ، ل تكن حلوا فتبلع ، ول مرا فتلفظ . 

اإياك والكذب فاإنه يف�سد دينك وينق�ص عند النا�ص مروءتك ،   ، يا بني 

فعندذلك يذهب حياوؤك وجاهك وتهان ولي�سمع منك اإذا حّدثت ، ولت�ُ�سّدق 

اإذا قلت ، ول خري يف العي�ص اإذا كان هكذا .

ثم بنربة اأكرث هدوءا : 

- ل ترتك �سديقك الأول فال يطمئن اإليك الثاين . 

اتخذ األف �سديق والألف قليل ، ول تتخذ عدوا واحدا والواحد كثري . 

، ولتراو 
)((

يا بني ، ليكن مما تت�سلح به على عدوك ، فت�سرعه املما�سحة 

له باملجانبة فيه ، فيبدو له ما يف نف�سك ، فيتاأهب لك . 

يا بني ، اإن العامِل احلكيم يدعو النا�ص اإىل علمه بال�سمت والوقار ، واإن 

العامِل الأخرق يطرد النا�ص من علمه بالهذر والإكثار . 

لأن ي�سربك حكيم ، فيوؤذيك ، خري من اأن يدهنك اجلاهل بدهن طيب . 

واعلم يا بني اأن الإن�سان ثالثة ...

قال البن  : نعم يا اأبت 

قال  :  ثلث هلل ، وثلث لنف�سه ، وثلث للدود . 

فاأما ما هو هلل ، فروحه 

واأما ما هو لنف�سه ، فعمله 

)-  امل�سادقة والت�سامح 
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واأما ما هو للدود فج�سمه . 

ن جرب الأمور ، فاإنه يعطيك من راأيه ما قام عليه بالغالء،  يا بني ، �ساور ممَ

واأنت تاأخذه جمانا . 

قال ثاران  : �سمعا وطاعة يا اأبت ..

قال  بنربة مرتفعة بع�ص ال�سيء  : 

- يا بني الزم احلكمة تكرم بها ، واأعزها تعز بها ، واعلم اأن ال�سح و�سوء 

اخللق وكرثة طلب احلوائج من عالمات ال�سفهاء . 

ن يحب اأن ل  ثم اأردف  وهو ينظر اإىل ابنه باإمعان �سديد  : ل تعتذر اإىل ممَ

ن  ن ل يحب اأن تظفر بحاجتك ،  واعلم يا بني اأن ممَ يرى عذرا ، ول ت�ستعن مبمَ

�سرب على احتمال النا�ص �سادهم . 

قال ثاران  :  اأجل يا والدي  

قال  : 

ن اإذا احتاج ناأى ، واإذا احتيج اإليه دنا .  -  اأح�سن النا�ص مروءة واأدبا ممَ

و�سع اأمر اأخيك على اأح�سنه حتى ياأتيك منه ما يغلبك ، ول حتدث باحلكمة 

ن حدث ملن  عند ال�سفهاء ليكذبوك ، ول بالباطل عند احلكماء  فيمقتوك . ممَ

ل ي�ستمع حلديثه كان كمن قدم حطامه لأهل القبور . 

يا بني اإذا وقع لك ما حتب وما تكره ، فاحذر اأن يقع يف قلبك اأن �سالحك 

يف غري ما وقع لك . ل ينزلن بك اأمر ر�سيته اأو كرهته اإل جعلت يف ال�سمري 

اأن ذلك خري لك . 

يا بني ، اإذا �سمت ف�سم بقدر ما يقطع �سهوتك ، بحيث ل ت�سعف عن اأداء 

ال�سلوات التي هي اأعظم من ال�سيام ، لأن ال�سوم �سرع لتهذيب الأخالق 

فالإ�سالح  ال�سالة  اأما   ، روحية  ريا�سة  فهو   ، ال�سهوة  ثورة  من  والتخفيف 
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النفو�ص التي هي ماأوى كل ال�سرور وم�سدر كل هوى ، وما ُعب�ِد اإله اأبغ�ص 

اإىل اهلل من الهوى . 

غري  وقرين   ، م�سلوب  غري  مرياث  فاإنه  الأدب  طلب  يف  تناف�ص   ، بني  يا 

مغلوب ، ونف�ص حظ يف النا�ص مطلوب . 

ن قال : ال�سر يطفئ ال�سر ، فاإن كان �سادقا فليوقد نارين  ب ممَ يا بني ك�مَذمَ

ثم ينظر هل تطفئ اإحداهما الأخرى . اإمنا يطفئ ال�سر اخلري كما يطفئ 

املاء النار . 

لبث   ، املاء  نعمة  ، حمد اهلل على  �سربة ماء  تناول   ، قليال  لقمان  �سمت 

بع�ص الوقت يف حالة من ال�سكون والبن مايزال يف و�سعه ليبدي اأي حراك 

حتى ي�ستمر الأب يف احلديث الذي يخرج منه بتناغم كاأنه ين�سد اأن�سودة، 

اأباه -  املعروف عنه قلة الكالم -  قد  اليوم لأن  باأنه حمظوظ هذا  ويرى 

ان�سرح �سدره حلديث اأخذ ميتد . 

فقال لقمان  : يا بني ، اإن النا�ص قد جمعوا قبلك لأولدهم ، فلم يبق ما 

جمعوا ول من جمعوا له ، واإمنا اأنت عبد م�ستاأجر قد اأمرت بعمل ، ووعدت 

اأجرك ، ولتكن يف هذه الدنيا مبنزلة  اأجرًا ، فاأودعه عمله وا�ستوف  عليه 

�ساة وقعت يف زرع اأخ�سر فاأكلت حتى �سمنت ، فكان حتفها عند �سمنها ، 

الدنيا مبنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ومل ترجع  ولكن اجعل 

، عن  ي اهلل  يدمَ بني  وقفت  اإذا  �ست�ساأل غدا  اأنك  واعلم   ، الدهر  اآخر  اإليها 

اأربع : �سبابك فيما اأبليته ، وعمرك فيما اأفنيته ، ومالك مما اكت�سبته وفيما 

اأنفقته، وعلمك ماذا عملت فيه، فتاأهب لذلك واأعّد له جوابًا . 

فاإن   ، الفقر  اأمر من  �سيئًا  اأر  ال�سرب فلم  اأكلت احلنظل وذقت   ، بني  يا 

تعاىل من  ا�ساأل اهلل  ولكن   ، ينق�سوك  النا�ص كيال  به  افتقرت فال حتّدث 

ن ذا الذي �ساأل اهلل فلم يعطه ، اأو دعا فلم يجبه ، اأو ت�سرع فلم  ف�سله ، فممَ

يك�سف ما به . 
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ينظر البن اإىل اأبيه وهو ي�سعر بعظمة احلكمة ، ي�سعر بقوة حاجة الإن�سان 

الأب  مرة مبدى حر�ص هذا  لأول  اإح�سا�ص  ينتابه  اأخرى  ومن جهة   ، اإليها 

عليه، هذا احلر�ص الذي جعله يقعد يف دجى الليل من اأجل اأن يعظه . يدرك 

للتو باأنه الرجل الوحيد الأقرب اإليه من كل هذا العامل ، الرجل الوحيد الذي 

يحر�ص عليه اأكرث من كل هذا العامل . 

فا�ست عيناه بدموع غزار وانكب على يديه يقبلهما ، ثم ما لبث اأن اعتدل 

يف جلو�سه فطفق لقمان يقول  : 

اإياك وال�سوؤال يا بني ، فاإنه يذهب ماء احلياء من الوجه . 

ا�ستعذ باهلل من �سرار النا�ص ،

ثم اأردف بعد  �سمت :  كن من خيارهم على حذر . 

قال البن وهو يهز راأ�سه  : اأجل يا اأبي  . 

يابني ، لتت�سرع اإىل رفع مو�سع يف املجل�ص ، فاملو�سع الذي ترفع اإليه خري 

من املو�سع الذي حتط منه  . 

 يا بني ، الآن  اأو�سيك بخ�سال تقربك اإىل اهلل وتباعدك  من �سخطه. 

قال ثاران   : �سمعاً وطاعة يا اأبي 

قال لقمان وهو يغمره بنظرات اأبوية : 

الأوىل : اأن تعبد اهلل ول ت�سرك به 

الثانية : الر�سا بقدر اهلل فيما اأحببت وكرهت . 

وخ��ف اهلل خمافة                ع��دل��ه...،  ين�سيك  ل  رج��اء  وج��ل  ارج اهلل عز  بني  يا 

ل تياأ�ص فيها من رحمته . 

ل�سماع   
ً
مهياأ ابنه غدا  باأن  اأح�ص  اأن  اإىل  �سامتا  اأمامه  ينظر  لقمان  لبث 

املزيد ، وغدا يف حالة انتظار ملا �سي�سدر منه ، فاأردف حينئذ :   
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اإياك والتقنع ، فاإنه خموفة بالليل ، مذمة بالنهار . 

اإذا افتخر النا�ص بح�سن كالمهم ،    فافتخر اأنت بح�سن �سمتك  . 

يقول الل�سان كل �سباح وكل م�ساء للجوارح : كيف اأننت ؟ 

فيقلن : بخري ، اإن تركتنا . 

ن يقل اخلري  ن ي�سمت ي�سلم ، وممَ ن يمَرحم ُيرحم ، وممَ واعلم يابني اأن ممَ

ن ل ميلك ل�سانه يندم .  ن يقل ال�سر ياأثم ، وممَ يغتنم ، وممَ

ن اإذا ر�سي مل يخرجه ر�ساه  ثالث من كّن فيه ا�ستكمل الإميان يا بني : ممَ

اإىل الباطل ، واإذا غ�سب مل يخرجه غ�سبه من احلق ، واإذا قدر مل يتناول 

ما لي�ص له . 

اأردف  : ال�سجاع ل يعرف اإّل يف احلرب ، والكرمي اإّل يف احلاجة ، واحلليم 

اإّل يف الغ�سب . 

يا بني  جال�ص احلكماء وار�ص بقولهم ،  تزدد حكمة 

يا بني  اق�سد للحاجة ول تنطق مبا ل يعنيك ، ول تكن م�سحاكا من غري 

عجب ول م�ساء يف غري اأدب . 

كن يا بني  : 

 لني اجلانب ، قريب املعروف ، كثري التفكري  ،  قليل الكالم اإل يف احلق، 

كثري البكاء، قليل الفرح  . 

 ول متازح ول ت�ساخب ول متار . 

واعلم يا بني  اأن من اأخالق احلكيم ال�سعيد  : الوقار  

قال البن  :  نعم 

قال  :   وال�سكينة  
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قال البن : نعم 

قال  :  والرب  

قال البن  :  نعم 

قال :  والعدل  

قال البن : نعم  

قال : واحللم 

قال البن : نعم 

قال :  والرزانة  

قال البن : نعم 

قال :  والإح�سان   

قال البن : نعم 

قال :  والعلم  

قال البن : نعم 

قال :  والعدل  

قال البن : نعم 

قال :  والورع  

قال البن : نعم 

قال  : والتدبري

قال البن : نعم 

قال  :  واحلذر 
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قال البن : نعم 

قال : والعفو  . 

ليلة   ، ليلته  اإنها  يقول  التي  الليلة  هذه  ينتظر  الب��ن  كان  طويلة  �سنوات 

انطالقته احلقيقية لكت�ساف احلياة  . 

 بداأ ال�سوء ينبلج والبن قلق لأن ليلته قد اأو�سكت على النهاية 

فقال لقمان م�ستاأنفًا حديثه وكاأنه مل ينقطع عنه  :  

 اإن تكلم .. تكلم بعلم.. 

قال : نعم 

قال  :  واإن قال قال بعلم ..

قال :  نعم 

قال :  واإن �سمت �سمت بحلم ..

قال : نعم 

قال  :  واإن بغي عليه غفر  ..

قال  :  نعم

قال :   واإن قدر ورع  ..

قال :  نعم 

قال  :  اإن �ُس�ئل مل يبخل .. 

قال :  نعم 

قال  :  واإن �ساأل مل يلحف ..

قال : نعم 
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قال  واإن قال قال بعلم ..

قال : نعم 

قال :  واإن تعلم اأح�سن امل�ساألة .. 

قال : نعم 

قال :  واإن اأ ُح�سن اإليه �سكر ..

قال : نعم 

قال :  اإن اأ�سررت اإليه مل  يخنك  ..

قال : نعم 

قال  :  واإن اأ�سر اإليك اأمنك ،.

قال : نعم 

قال :  اإن اأعطاك مل مين عليك  ..

قال : نعم 

قال : واإن اأعطيته �سكرك . 

ن دونه ، ل يطلب ما   ي�ستمع ممن وعظه، ل ينازع من فوقه ، ول يحقر ممَ

لي�ص له ، ول ي�سيع ماله ، ل يقول ما ل يعلم ، ل يكتم علما عنده ، النا�ص منه 

يف راحة ، ونف�سه منه يف عناء ، يحمل نف�سه على احلق اإن اأحبت واإن كرهت  

،العايف حني  يوؤمتن  الأمني حني   ، يقول  ال�سادق حني   ، يحكم  العدل حني 

ُيظلم ، املح�سن اإذا اأ�سيء اإليه .

واعلم  يا بني اأن الفاح�ص البذيء ال�سقي  : 

اإن حتدث ف�سحه احلديث ، واإن عمل اأ�ساء ، واإن قعد اأ�ساع ، واإن ا�ستغنى 

بطر ، واإن افتقر قنط ، واإن حزن اأياأ�ص ، واإن قدر اأفح�ص ،  واإن �ُس�ئل بخل، 
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واإن �سحك نهق ، واإن ذكر غ�سب ، واإن اأُ عطي مل ي�سكر ، واإن كان دونك 

همزك ،

قال  : نعم يا اأبي ..

قال :  ل حكمته تعينه ، ول حكمة غريه تنفعه ، 

ل ينق�سي تعليمه ، ول يفرغ معلمه ، ول ي�سر به اأهله ،

 ل ي�سيب اإن قال ، ول يفقه اإن قيل له . 

 يعجبه حكمه واإن مل يوافق احلكماء  ، ويعجبه علمه واإن مل يوافق العلماء، 

يرى اأنه حم�سن واإن كان م�سيئا ، ل يقول احلق اإل لُيحمد عليه  . 

اإن كنت عاملا تاأنف من علمك ،   واإن كنت جاهال �سخر منك . 

 اإن اأح�سنت اأ�ساع عنك اأنك ُمراٍء ، اإن لنت للنا�ص قال عنك اإنك متملق ، 

اإذا ح�سر اأهل احلق �ساغبهم ، واإذا تغيب عنهم كان يف الباطل . 

نربة  اأنها  البن  اأ�سعرت  بنربة  قائال  ا�ستاأنف  ثم   ، ال�سيء  بع�ص  �سمت 

اخلتام  :  

    يا بني ، تعلمت �سبعة اآلف من احلكمة ، فاحفظ منها اأربعًا ، و�سر معي 

اإىل اجلنة . 

احكم �سفينتك  ،  فاإن البحر عميق

خفف من حملك ، فاإن العقبة كوؤود 

اأكرث الزاد  ،  فاإن ال�سفر بعيد 

اأخل�ص العمل ، فاإن الناقد ب�سري  . 

 يا بني  ، �سّيد اأخالق احلكمة دين اهلل تعاىل 

ومثل الدين كمثل �سجرة نابتة 
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فالإميان باهلل ماوؤها، وال�سالة عروقها، والزكاة جذعها والتاآخي يف اهلل 

�سعبها .. والأخالق احل�سنة ورقها .. واخلروج عن معا�سي اهلل ثمارها 

ول تكمل ال�سجرة اإل بثمرة طيبة 

كذلك الدين ل يكمل اإل باخلروج عن املحارم  . 

 *             *             * 



128



129

الف�صل الثاين ع�رش

129



130



131

بينما كان لقمان يف عمله  م�ساء ، راأى ابنه ) نادان ( حمتقنًا يدخل اإليه 

قائاًل : اأمي يف خطر يا اأبي ، اأخربت خالتي ، فح�سرت مع عمي اأيوب . 

ابنه نحو  ، وهرع يالحقه  املحل  باب  اأغلق   ، اأخربته مبر�سها  اأنها  تذكر 

البيت . 

كانت يف حالة �سديدة من احلّمى ، وتكاد تلفظ الكلمات ببطء .

م�سد بظاهر كفه على جبهتها  ، ت�سربت غ�سة اإىل حنجرته  ، انهمرت 

دموع من عينيه . 

 اإنها ) �سادر ( املراأة  التي �سربت عليه ، بذلت كل ما ت�ستطيع كي تعينه 

يف  مظلمًا  كان  ن�سفًا  خاللها  من  تعّرف  التي  امل��راأة   ، احلياة  م�ساق  على 

احلياة ، الن�سف الذي يلبث مظلما يف حياة الرجل ، ولي�ص بو�سع اأحد اأن 

ي�سيئه غري الزوجة  . 

تلك  لقاء كل  امل��راأة  لهذه  ق��ّدم هو  م��اذا    : نف�سه  ق��رارة  يقول يف   ، الآن 

العطاءات ال�سخية التي وهبتها له  : 

ل�سيء ل �سيء ، ل �سيء  البتة يا لقمان . 

للتو اأدرك كم اأن للمراأة دورا ً عظيما ً يف حياة الرجل ، ويف عمارة احلياة، 

اأدرك كم اأن املراأة كائن عذب ومعطاء دون حدود .

اأجل                      : لها  ق��ّدم  مهما  حقها  امل��راأة  يفي  اأن  بو�سعه  لي�ص  الرجل  اأن  كم 

يا لقمان ، اإنها املراأة ال�ساحلة التي هي من النعم الكربى التي اأنعم بها اهلل 

عليك ، وماذا �ستفعل يا لقمان اإزاء كل تلك العطاءات ال�سخية التي وهبها 

اهلل لك غري اأن تزداد خ�سوعا ... غري اأن تزداد ت�ساحما مع النا�ص ... غري 

اأن تزداد �سدقا ... غري اأن تزداد حمبة ... غري اأن تزداد عطاء  

اإن كل ما لديك هو ملك هلل وهبه   ، يا لقمان   ل �سيء لديك تقّدمه هلل 

لك.
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 لي�ص اأمامك ، اإن اأردت اأن تعرب بالأفعال عن �سكرك هلل ، غري اأن تكون 

فاإنك تعرب عن  م�ساحة   ، للنا�ص  نفع  تقدم من  ، ومبقدار ما  للنا�ص  نافعا 

�سكرك لربك  ، ول تن�ص  باأن ذلك اأي�سا ف�سل جديد من اأ ف�سال اهلل عليك، 

ف�سل اأن منحك مال ، ثم ف�سل اأن هداك لأن تقدم هذا املال �سدقة ، ثم 

اأنه جعل �سخ�سا يحتاج اإىل هذه ال�سدقة وقاده اإليك ،لتك�سب هذا الأجر ، 

ولي�ص اإىل غريك . 

عندما تاأخر الليل ، ذهبت اأختها مع زوجها واأولدها اإىل البيت . 

يه حتى بزوغ ال�سوء وزوجته تزداد اأرقا وحّمى ،  لبث لقمان �ساهرا مع ولدمَ

قدم لها كل ما ي�ستطيع من اأدوية ع�سبية ، بيد اأن ذلك مل ُيْجِدها نفعًا . 

قالت له  مع اأنفا�ص ال�سبح الأوىل :  يبدو باأنني �سوف اأودعكم يالقمان ، 

ماذا تعرف  يا بعلي عن املوت الذي اأذهب اإليه  ؟ 

مد لقمان كفه اإىل كفها ، �سبك اأ�سابعه باأ�سابعها متحدثًا بنربة هائة : 

الت�سورات والتخيالت التي ت�سبح يف اأذهاننا تعجز اأن تخّلف الرائحة التي 

تخّلفها الأفعال ، اإنها ل تخّلف اأكرث من رائحة الت�سورات والتخيالت ، كما 

اأن الأفعال ل تخّلف اإّل رائحة احلقائق الغارقة يف واقعيتها، واأنه ملن اخلطاأ 

الفادح ظننا �سم روائح الواقع من اأفعال مل تقع اإّل يف اأذهاننا . 

عندما نتخّيل واقعًا مل يقع فنقنع اأنف�سنا باأنه واقع كبديل عن الفعل الذي 

واأننا ُطردنا من  للواقع ندرك �سدمته  اإ�سارة  اأول  ، فاإننا مع  مل نقدر عليه 

عامل من خيال . 

اخليال هو من �سناعة اأفكارنا ، ولكن الواقع هو من �سناعة اأحداث تقع 

مفهومًا  املوت  بعد  وما  املوت  مل�ساألة  البع�ص  مفهوم  يكون  هنا  ومن   . بغتة 

خياليًا بحتًا ل �سلة له بالواقع لأنه مل يقع عليه . وهذه هي ذروة امل�سكلة من 

خوف هذا البع�ص من املوت اإىل درجة الرعب ، بل اإىل درجة املوت رعبًا لأن 
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ما يتخيله هذا البع�ص هو : ظالم قرب مهجور ، وال�ستلقاء يف حفرة اأبدية 

اإىل ت�سوير  حتت الرتاب . ويذهب اخليال بفريق متفائل من هذا البع�ص 

اجلنة وت�سوير نف�سه فيها ، فهي عامل ممل لأن كل �سيء موفور ، ول عمل 

�سوى الطعام وال�سراب واجلماع ، اأي اأن الإن�سان هناك يبلغ ذروة ال�سلل . 

املفهومان لي�ص لهما اأي �سلة بالواقع لأنهما مل يقعا فيتخّيل املتخيل باأنهما 

وقعا وهو يعي�سهما قبل اأن تطاأ قدمه القرب وقبل اأن تنفتح عيناه يف جنة . 

فالإن�سان تتغري اأفكاره من �سنة اإىل �سنة ، ومن عقد اإىل عقد ، وكذلك يتغري 

خياله لأن لكل مرحلة عمرية اأفكارها واأحالمها وخيالها... هذا كله خالل 

عمر ق�سري ل يتجاوز قرنًا واحدًا من الزمن ويف واقع حياتي خمتلف عن 

اأي واقع اآخر فيما بعد احلياة الدنيا . ولعل الإميان يقّدم للموؤمن �سيئًا من 

هذا الواقع الذي مل يقع لأنه يوؤمن باأن ما اأتى من اهلل هو واقع ولي�ص خياًل 

ي ربه ليكون حتت ت�سرف وم�سيئته  باأنه الآن بني يدمَ اإذن يوؤمن  اإلهيًا. فهو 

ي ربه ليكون حتت ت�سرف وم�سيئة ورحمة  ربه، وكذلك فهو �سيتجه اإىل يدمَ

ربه ، فهذا الرب ذاته باإمكانه اأن يجعل حياته الدنيا اأ�سد عليه واأ�سيق من 

اأي قرب ، وهو ل ي�ستطيع اأن يتحرك اإّل مب�سيئة اهلل وما قّدره عليه اهلل ول 

ي�ستطيع اأن ينظر نظرة اأو يخطو خطوة مل يقدره اهلل عليها ، فالإن�سان يف 

حمراب الإميان لي�ص حرًا طليقًا بعيدًا عن متناول اإرادة اهلل مادام مل ميت 

، واأن اهلل غري قادر عليه اإّل اإذا مات وارتفعت روحه اإىل ال�سماء ، بل اإن اهلل 

اإليه  اأن يرفعه  اأن يفعل به ما ي�ساء وهو حي يرزق يف احلياة ، وقادر  قادر 

روحًا وج�سدًا حيًا لو �ساء. 

ولذلك فاإن اهلل تعاىل  دعا النا�ص ليظنوا به خريًا ، وهو  الذي يغفر لهم 

ذنوبهم حتى لو كانت كزبد البحر ، واأّل يقنطوا من رحمة اهلل الغافر للذنوب 

الإن�سان  فاإن   ، يا�سادر  والقلوب  النفو�ص  يف  ال�ساطع  الإمي��ان  بهذا  جميعًا. 

يتغري يف  �سيء  ، فال  لقدرة اهلل  امليت يف خ�سوعه  الإن�سان  ذاته  احلي هو 

هذه العالقة . 
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قدرة اهلل على الإن�سان لتكون اأكرث لدى موته ، ب�ل هي القدرة ذاتها وهو 

الإن�سان اخلا�سع ذاته لتلك القدرة الإلهية ، وما يتغري هو اأن هذا الإن�سان 

الذي و�سل اإىل احلياة بعد مروره مبراحل ما قبل احلياة ، فاإنه يدخل مرحلة 

 ، الدنيا  مع حياته  ان�سجم  الإن�سان  اأن  وكما   ، عنها  �سيئًا  نعرف  ل  جديدة 

فلماذا ليكون الراحل من�سجمًا يف املكان الذي حل فيه ، والإن�سان هو دائم 

القلق من مكان �سيتجه اإليه لأنه يخاف اأّل ين�سجم معه ، ولكن لديه القدرة 

الكافية لهذا الن�سجام ، فرجل �سيواجه �سهرين من ال�سجن بعد �سنة ، قد 

يعي�ص �سنة كاملة من الالا�ستقرار والتوتر والت�سورات ال�سلبية عن و�سعه يف 

، �سين�سجم و�سيكت�سف  ال�سهرين  ، ولكن عندما يعي�ص واقع هذين  ال�سجن 

التوتر  ذاك  كل  يف  و�سطحيًا  �ساذجًا  كان  كم  ويكت�سف  عليه  جديدًا  عاملًا 

 ، بواقع جديد  يعقد عالقات جديدة  الآن  فهو   ، كاملة  �سنة  والتخيل طوال 

وفيما بعد قد يرتدد اإليه لزيارة اأ�سدقاء ، اإنه مبح�ص اإرادته هذه املرة يقوم 

ْن  بزيارة ذاك املكان الذي �سّبب له كل ذاك الرعب من خالل تخيله له . وممَ

قال باأن رجاًل مات منذ األف �سنة هو غري من�سجم يف املكان الذي فيه وكان 

قد ان�سجم مع احلياة من خالل ع�سرين  �سنة فقط . 

اإن ح�سن الظن باهلل وباأن مغفرته و�سعْت كل �سيء يقًدم نفحات م�سرقة 

لأهل ذاك اخليال ال�سلبي القامت . 

من  الفئة  تلك  لدى  يعّزز  الوا�سعة  برحمته  و  باهلل  الظن  ح�سن  عدم  اإن 

ل  اأه��وا  غري  اللقاء  هذا  من  لت��رى  لأنها   ، اهلل  لقاء  بعدم  الرجاء  النا�ص 

وعذاب وم�سري قامت . واإذا كان الواقع كذلك فاإن النا�ص جميعًا لن يرجوا 

ه ب�سيئات  لقاء ربهم، اإذ ليوجد ب�سر خال من ذنوب ، وليحلو لإن�سان اأن ُيواجمَ

اأعماله ، لكن اهلل عندما خلق الإن�سان �ساء اأن يغفر له ومنحه فر�سًا تغ�سله 

من ذنوبه وكاأن ل ذنب له اإطالقا، كمن يرفع عن نف�سه جنابة فيم�سي طاهرًا 

كاأنه ما كان على جنابة ، 

يف حقيقة الأمر ياحليلتي  اإن املوت هو يقظة من نوم احلياة ، لأن ما بعد 
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احلياة هو اأكرث �سفاًء واأكرث جماًل اإىل درجة اأن الإن�سان ذاته يكون يف هيئة 

، وعند ذاك  ا�ستقبال يقظة املوت بقوة  واأن�سر حتى ي�ستطيع  واأجمل  اأقوى 

�سينتبه باأنه كان نائمًا واأن احلياة التي ظنها مليئة باحليوية وكان خائفًا من 

فراقها حتولت اإىل حلم بالن�سبة حلقيقة اليقظة الكربى ، والإن�سان ليلم�ص 

تلك اليقظة الكربى اإّل اإذا مّر باملوت حتى ُيعاد ت�سكيله ويكون يف هيئة يقظة 

توؤهله لينظر اإىل اهلل ، توؤهله ليعرف احلقائق الكربى عن حقيقته كاإن�سان. 

نومه يف ذاك  باأن  ، فيدرك  نائمًا  باأنه كان  تنبه  للموت  الأوىل  اللحظات 

النوم الطويل كان نوم النوم ، مثل اأن يحلم بحلم يف حلم . 

بكفه  كفها  ت�سد  وهي  اأنفا�سها  اآخر  املراأة  لفظت  بقليل  ال�سوء  بزوغ  بعد 

يف  رت  ق�سّ كنت  اإن  ت�ساحمني  اأن  لقمان  يا  اأ�ساألك   : كلماتها  اآخر  وتلفظ 

حقك . 

اإىل  النا�ص  اأق���رب  م��وت   ، لقمان  ي��ا  تعي�سها  ج��دي��دة  م��وت  جتربة  اإن��ه��ا 

حياتك، 

ن اأ�ساءت  موت �سريكة العمر ، ورفيقة الدرب ، واأني�سة الوحدة ، موت ممَ

لك ن�سف احلياة . 

بعد ع�سرة اأيام من العزاء ، نظر لقمان اإىل �سرورة اأن مي�سي يف الأر�ص، 

يدرك  �سوف  عندئذ   ، عليه  هواء جديدًا  ي�سم   ، والديار  الأرا�سي   يتعرف 

اأمورا مل يكن ليدركها لول ترحاله ، يرى وجوهًا مل يكن لرياها لول اأ�سفاره ، 

يدخل بيوتا مل يكن ليدخلها لول �سعيه  . 

�سوف يرى نف�سه يف الغربة ، ين�سر احلكمة يف النا�ص وهو يذهب اإليهم يف 

اأعمالهم ، ويف ديارهم . 

اإن كنت   : قائاًل  يودعه  راح   ) �سرياخ   ( ، حتى  ودع اجلريان جارًا جارًا 

�سببت اأذى لك دون ق�سد ياجاري ، اأرجو منك املعذرة . 
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اعتدت  التي  وامراأتك   ، �ستغادرنا  مادمت  يالقمان  ل�سيء   : �سرياخ  قال 

على امراأتي ذهبت للقاء ربها . 

اأيوب يودعه ، ويودع ابناه خالتهما  يه الليل كله يف دار  ثم اأم�سى مع ولدمَ

واأولدها . 

مناكب  يف  ي�سري  يه  ولدمَ مع  وانطلق  بيته  باب  اأقفل   الباكر   ال�سباح  يف 

الإن�سان  لميكن  باأن  ، يدرك  اإليهم  ، ي�سغي  اأنا�ص  يتعرف على   ، الأر���ص 

له اأن ي�ستغني عن الإن�سان ، يكت�سف اأهمية الإ�سغاء اإىل عموم النا�ص على 

خمتلف م�ساربهم وماآربهم . 

 يتحدث اإىل �سخ�ص �سواء يف جمل�ص عام ، اأو اإليه وحده  ، ينظر يف مالمح 

ال�سخ�ص ، ي�ستقبل كلماته . 

اهلل  نعمة  يدرك   ، اأمر جديد  اإىل  ي�سغي  وهو   ، �سيئا جديدا  يروي  اإنه   

لدى  اأمانة  اللغة  اأن  كم  يدرك  ثم   ، اللغة  خالل  من  الإن�سان  على  الكربى 

الإن�سان ، عليه اأن ي�ستخدمها ب�سدق ، اأن ينفع بها نف�سه ، وينفع النا�ص  . 

فلو   ، الرياء  ت�ستاء من  الروح  ،  حتى  الكذب  حتى اجل�سد ليتجاوب مع 

نطق �سخ�ص بكذب ، لبد من ظهور ذلك عليه ، على نربة ال�سوت املرتددة 

مهما اأراد �ساحبها اأن يواريها ، على مالمح الوجه ، على حركة ال�سفتني ، 

على حدقة العينني ، على حركة اليدين .  عندما ينطق ال�سخ�ص بالكذب ، 

فاإن كل ع�سو فيه ي�سرخ : اأنا براء منك .. اأنت كاذب . واإن تفر�ست يالقمان 

ب�سيء من الرتكيز على الناطق �سوف تلمح  �سظايا الكذب يف كلماته ، �سوف 

ت�سم رائحة الكذب من نرباته . 

الإن�سان موؤت�مَمن على نعمة النطق بال�سدق . 

تتالألأ  ، خرجت  بقوة  الكلمات من حنجرته  بال�سدق خرجت  اإن حتدث 

كاجلواهر ، انفتحت م�سامات حمياه ، ان�سرح �سدره . 
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كة ت�سكر ناطقها على اأنه اأخرجها ب�سدق .  كل كلمة تخرج مبارمَ

يتحدث �سخ�ص عن معاناته ب�سبب عدم الإجناب رغم زواجه من ثالث 

ن�ساء ، يتحدث اآخر عن نعمة الأبوة التي وهبها له اهلل . 

يدرك اأن الأول رجل �سريع الغ�سب ، مل يحتمل املراأة ، فلم حتتمله ، فلو 

احتمل زوجته ، ل�سطرت اأن حتتمله . لذلك كلما رزقه اهلل بزوجة مل ي�ستطع 

اأن مي�سي معها �سنة واحدة ، كان يريد لمراأته اأن تكون كما ي�ساء ، وقد ن�سي 

اأنه لميلك هذه الو�ساية الكاملة عليها ، ن�سي اأن عليه الإ�سغاءاإليها اأي�سا، 

ي�ساورها ، يتعامل معها برفق ، ليدقق كثريا يف جمريات الأمور الزوجية، اأن 

يدع لها ف�سحة من حرية ، لذلك خ�سر هذا الرجل ثالث ن�ساء ، ولبث نادما 

يعاين حرمان الأولد  . 

لدًا �سبورًاً ، ينظر اإىل الأمام يف جمريات حياته الزوجية،  اأما الثاين فكان جمَ

له  واأجنبت  معه  لبثت  لذلك   ، برفق  يهذبها   ، يعلمها   ، زوجته  مع  يت�سامح 

اأولدا ، وهوؤلء اأجنبوا له حفدة ، وهو را�ص عن حياته بنعمة احلكمة ، كما 

اأن الأول نادم على قراراته املت�سرعة التي خلت من احلكمة  .

مي�سي زمنا يف اأر�ص ، ثم ما يلبث اأن يتجه اإىل اأر�ص اأخرى ، يجوب بالد 

ال�سام ، يقيم يف املدن .. يف ال�سحاري .. على حافة الأنهار . 

، وليجد �سيئا ي�سكر اهلل من خالله �سوى  ي�سكر اهلل على نعمة احلكمة 

احلكمة ، ويرجو اأن تكون هذه احلكمة �سدقة جارية له يف النا�ص . 

ذات ظهرية  وبينما كانوا ي�ستلقون على الأر�ص حتت يفء �سجرة  لينالوا 

ف�سطًا من الراحة بعد م�سري طويل ، انفجرت �سرخة من ابنه )ثاران( 

انتف�ص لقمان من غفوته ، وانتف�ص معه ) نادان ( . 

قال ثاران وهو مي�سك �ساقه من الأعلى : ل�سعتني اأفعى يا اأبي . 

نظر لقمان واإذ باأفعى تزحف نحو جمع من الق�ص . 
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و�سع لقمان فمه مو�سع الل�سعة ، وغدا ي�سحب ال�سم ، بيد اأن ذلك مل ينفع، 

ولفظ ثاران اأنفا�سه الأخرية بني يديه . 

دفنه هناك ، وم�سى يف �سعة الأر�ص حاماًل همًا جديدًا ي�سعى اإىل ن�سيانه، 

وكيف له اأن ين�سى ابنه البكر الذي لزمه خالل كل تلك ال�سنوات . ثاران، 

البن الذي ودعه ولن يلتقيه ثانية . 

 يف ال�سنة العا�سرة على غربته  ، وهو يف بالد ال�سام  جاءه �سخ�ص وقال 

اإنَّ وايل البالد يريد لقاءه . 

مل يتاأخر لقمان يف الذهاب اإىل الوايل ، واملثول بني يديه . 

قال له الوايل : علمنا عنك احلكمة يالقمان ، لذلك اأتينا بك حتى ترى 

حكما يف عقوبتي الزنا وال�سرقة . 

طلب لقمان منه مهلة حتى ينظر يف هذا الأمر وياأتي بحكم نافع للنا�ص. 

بعد �ستة اأيام جاء لقمان يعر�ص بني يدي الوايل ماراآه من حكم...

قال الوايل : بارك اهلل بك يالقمان ، حكم مل ي�سبقك اإليه اأحد ، �سوف 

نعمل به يف بالدنا . 

ثم طلب اإليه الوايل اأن يكون م�ست�سارًا له ، فقال لقمان باأنه على ا�ستعداد 

لالإجابة  مادام مقيمًا يف هذه البالد .

يف  طويال  ي�سرد   ، ال�سام  بالد  يف  وهو  امل��راأة  اإىل  �سديدة  بحاجة  ي�سعر 

�سرورة وجود امراأة اإىل جانبه ، ينظر اإىل مدى  حاجته اإىل اأني�سة و�سريكة 

عمر، يتوق اإىل اإجناب اأطفال  . 

يتحدث اإىل اأحد اأهايل املنطقة عن ذلك ، فري�سده الرجل اإىل بيت فيه 

امراأة اأرملة تدعى ) تارح ( . 
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مطلبه  عن  متحدثًا  البيت  ذاك  اإىل   ) ن��ادان   ( ابنه  مع  لقمان  يذهب  

لأبيها. 

ي�سغي اإليه  الأب  ، ثم يلج اإىل ابنته يحدثها يف الأمر . 

بعد قليل تظهر املراأة الأرملة حاملة اإليه �سرابًا ، يتبادلن النظرات قلياًل، 

ثم تعود اإىل حجرتها . 

ينه�ص الأب لي�ساألها عما راأت يف الرجل ، فتبدي موافقتها .

 ، عنها  ال�ستغناء  بو�سعك  يكن  التي مل  املراأة   ، املراأة  اإنها  يالقمان  اأجل 

املراأة التي تفتح اآفاقا جديدة للحياة ، وملعنى العي�ص  . 

عند ذاك ويف الليلة الأوىل من الزواج تقول له املراأة باأنها حمظوظة لأن 

اهلل جعلها من ن�سيب حكيم يكاد يردد ِحكمه كل �سكان الأر�ص . 

ثم غدت تنظر اإىل هيبته بعينني مفتوحتني وتذكر قوله ال�سائع لرجل : اإن 

كنت تراين غليظ ال�سفتني ، فاإنه يخرج من بينهما كالم اأبي�ص  . 

اإذذاك قالت : ممن تعلمت الأدب  ؟

قال لقمان وقد ابت�سم قليال  : من قليلي الأدب 

قالت : كيف؟

قال :  كلما راأيت اأحدهم اأ�ساء الت�سرف يف اأمر من الأمور ، اجتنبت فعله 

حتى ل اأبدو يف نظر الآخرين مثلهم . 

قالت : �سدق من قال باأنك حكيم ، ثم قالت :  واأي علم اأوثق 

قال : تركي مال يعنيني . 

قالت : كيف اخرتت احلكمة على النبوة وقد خريك ربك  ؟ 

قال : اإنه لو اأر�سل اإيل النبوة عزمة لرجوت فيها العون منه ، ولكنه خريين 
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فخفت اأن اأ�سعف عن النبوة ، فكانت احلكمة اأحب اإيل . 

اإل ما هياأ  اأحدهم  اأفواه احلكماء ليتكلم  اإن يد اهلل على  األ   : اأردف  ثم 

الل�ه ل�ه .

قالت  : مب تو�سيني يا حكيم  

قال  : لياأكل طعامك اإل الأتقياء ، و�ساوريني يف اأمرك ، 

 لترغبي يف ود جاهلة ، فرتى اأنك تر�سني عملها ، 

اعتزيل ال�سر ، يعتزلك ، فاإن ال�سر لل�سر خ�ّ�لق ، 

اإياك و�سدة الغ�سب ، فاإن �سدة الغ�سب حممقة للفوؤاد ، 

نائمة يف  واأنت   ، بالأ�سحار  ي�سوت  الذي  الديك  اأعجز من هذا  لتكوين 

الأ�سحار ، واعلمي اأن اهلل تعاىل يحيي القلب امليت بنور احلكمة ، كما يحيي 

الأر�ص بوابل املطر ، فاإن من كذب ذهب ماء وجهه ، ومن �ساء خلقه كرث 

غمه ، نقل ال�سخور من موا�سعها اأي�سر من اإفهام من ليفهم ، ثم اأ�ساف 

ممازحا وهو يدنو اإليها : 

- يف ليلة العر�ص هذه يا حليلتي ، اعلمي اإن كان الكالم من ف�سة ، فاإن 

ال�سكوت من ذهب .

          

      *               *          *
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مي�سي برفقة ) تارح ( و ) نادان ( يف �سعة الأر�ص ،  يق�سي �سبع  �سنوات 

بني طربية وحيفا والرملة .  

يتعرف عى اأهلها ، ثم يتجه اإىل اليمن ،  يف الطريق تهب عليهم عا�سفة 

�سديدة ، يهلك فيها ابنه ) نادان ( خنقا بالغبار . 

له  وتنجب   ، �سنتني  هناك  مي�سي   ، م�سر  اإىل  ويتجه  اليمن  يف  يدفنه   

امراأته ولدًا  ي�سميه ) ناران (  . 

الذين  ولديه  متذكرًا  ابنه  يحمل   ، جديد  من  اإليه  الأب��وة  م�ساعر  تعود 

خ�سرهما ، ي�سعر باأن اهلل عو�سه ب� ) ناران ( كما عو�سه ب� )تارح(. 

حاملها  لأم��ر  لتخ�سع  نف�ص  لتوجد   ، �ساحبها  توجهات  تتبع  النف�ص 

يالقمان، والنف�ص كاملراأة ، تكون امراأة كلما كان زوجها رجال ، وتكون رجال 

كلما كان زوجها امراأة .

اأنوثته يكون امراأة  ناق�سًا، ويف قمة  وهي  يف قمة رجولتها ، تكون رجالً 

ناق�سة .

 ، باعتزاز  بتقدير،  بوقار،  بخ�سوع،  القوي  �ساحبها  اأم��ام  تقف  النف�ص 

باأمان.

بخيبة،  با�سمئزاز،  با�ستهزاء،  ب�سخرية،  الواهن  �ساحبها  اإزاء  وتقف 

بقلق.

يكون  اأن  تريد  مما  اأك��رث   ، �ساحبها  بيد  مفتاحا  تكون  اأن  النف�ص  تريد 

مفتاحا بيدها .

اإنها مرة اأخرى كاملراأة ، يف ذروة ا�سمئزازها توجه �سفعة موؤملة اإىل زوجها 

الواهن ردا على وهنه وعدم متتعه مب�سوؤولية الرجولة نحوها .

 اإنها تعرب عن قوة اإدانتها ل� »لمتتعه« بخ�سال الرجولة .
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اإذعانه  على  ردا  ل�ساحبها  العقاب  تلو  العقاب  توجه  التي  النف�ص  كذلك 

لرغباتها ، اإنها ت�ستمد معامل ا�ستقوائها من منعرجات وهنه .

بالت�سكل          وعيه  يبداأ  حلظة  الإن�سان  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من  رمبا 

يا لقمان هو اأنه يرى نف�سه اأمام وقائع حياتية متناق�سة لي�ص بو�سعه اأن يعي�ص 

يف معزل عن موؤثراتها .

هنا يكت�سف مدى حاجته اإىل تروي�ص النف�ص على ا�ستيعابها ، والإحاطة 

بها والوقوف موقفا و�سطيا منها حتى ي�ستقر احلدث ، ومن ثم ياأخذ موقفه 

املعتدل من واقع هذا احلدث  .

املوقف الو�سطي الأويل هنا قد يحتاج اإىل �سيء من التكي�ّ�ف حتى مع حدث 

�سلبي يقع بغتة، وهنا يكون اأمامك اأن متيز بني التكيف املوؤقت، وبني الإذعان 

ت�سليما لواقع احلدث ، لأن احلدث املباغت بالن�سبة لك هو غمو�ص لتدرك 

الوهن،  نقاط   لتحديد  يوؤهلك  ل  الذي  الأمر  قوته.  ومعامل  �سعفه،  مكامن 

ونقاط القوة فيه، ومقارنتها بقدراتك على ال�سطدام الفوري واملبا�سر معها.

لي�ص بال�سرورة اأن ينح�سر احلدث يف ماديته ، بل قد يكون فكرة تخطر لك، 

فرتى نف�سك اإزاء حدث فكري مزلزل رمبا اأقوى من حدث مادي مبا�سر.

الرتوي�ص هنا ليحتاج اإىل �سيء قدر حاجته اإىل الزمن ، كما اأنك لحتتاج 

اإىل مرور زمن ليرت�سخ �سلوك الرتوي�ص يف نف�سك   اإىل �سيء قدر حاجتك 

�سيئا ف�سيئا ، حدثا حدثا ، موقفا موقفا حتى مت�سي رو�سة عامرة بالن�سج 

واحلكمة   والتجارب . 

تاأخذ بني حني وحني ق�سطا من راحة روحية يف رحابة جداولها .

الرتوي�ص يف هذا الباب درجات ، اأحيانا حتى النظرة حتتاج اإىل تاأن كي 

تردد  اإىل  ، اخلطوة حتتاج  تلفظها  اإىل وقت حتى  الكلمة حتتاج   ، تنظرها 

حتى تخطوها ، التعرف اإىل �سخ�ص جديد تراه لأول مرة يحتاج اإىل مراحل 
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حتى ت�ستقبله �سديقا ، حتى النهو�ص من فرا�ص النوم يحتاج اإىل متهل حتى 

تقف على قدميك  .

النظرة غري املتاأنية قد تفقئ عينيك ، الكلمة املت�سرعة قد ت�سجل عليك 

الذي  ال�سخ�ص   ، هوٍة  اإىل  بك  ت��وؤّدي  قد  العاجلة  اخلطوة   ، لتاأباه  تقييما 

ت�ستقبله �سديقا منذ اللقاء الأول قد ي�سمر لك �سرا ،  النهو�ص املبا�سر من 

الفرا�ص قد يجعلك يف حالة توتر طوال اليوم . 

كل نف�ص قابلة للرتوي�ص يف جل مراحلها . 

تروي�ص النف�ص على ال�سجاعة، على اجلنب، على الكرم، على البخل، على 

النظام، على العبث، على الف�سيلة، على الرذيلة، على الن�ساط، على الك�سل. 

�ساء الرب اأن ياأتي اآدم متوازنًا طبيعيًا ميتلك طاقات معتدلة لالن�سجام مع 

خمتلف مراحل احلياة وف�سول الختالف يف نف�سه ويف اأي طبيعة حتيط به . 

ول�سوف يوّرث هذا اجلد العجوز كل هذه املورثات التي ل ميلك غريها لأحفاده 

الذين �سوف ميلئون اأر�ص الرب ، ياأكلون من نباته ، وي�سربون من اأمطاره . 

ع اأحد احلفدة يف عزلة حمكمة دون ر�سيد ، لتبقى هذه املورثات  حتى لو ُو�سِ

النورانية الطبيعية متّكنه العي�ص ب�سكينة وراحة نف�ص ، ويف ذروة وح�سة هول 

العزلة يرتامى اإليه اأنه كائن م�سكون باللجوؤ اإىل اهلل .

 ل�سوف يبدو مبتهجًا قدر جناحه احلفاظ على الإرث ، وتعي�سًا قدر ف�سله 

يف مهمة احلفاظ .

 ي�ستطيع اأن يتمتع بطعام �سهي ثالث وجبات يف اليوم والليلة ، يتمتع بذروة 

اليقظة �ستة ع�سر �ساعة مي�سيها فيما �ساء ، ي�سكن قي عامل من نوم واأحالم 

ثماين �ساعات .

 لديه قدرات لتعّلم لغات اأ�سقاع الأر�ص ، يعقد �سداقات ، عالقات غاية 

يف الإثارة واحلميمية ، يرتدي ثيابًا جديدة . 
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كل ذرة من كنوز الإرث تعينه على النفتاح ، ت�سفي متاعًا على كل خطوة 

يقوم بها �سمن مملكة العتدال حتى اإذا ن�سي متاعًا ، اآتاه فذّكره : ورثتكمَ 

وورثتني لتتمتع بي واأمتتع بك . 

واللهو  ال��راح��ة  عناقيد  ليقطف  الفتيان  بحيوية  احلفيد  ه��ذا  فينطلق 

والت�سلية وال�ستلقاء على الظهر ، والتمطي بعد نوم عميق ، وامل�سي الهُوْينى، 

والرتحال، والإبداع ، وق�سر الفاكهة ، وعناق الذكورة والأنوثة ، و�سلة الرحم، 

وتاأمل جمال الطبيعة ، والنظر اإىل الطري وهو يطري .

 من �سفة العمر الأخرى يكت�سف اأن توازنه ُي�ستمّد من متتعه بهذه اخلوا�ص 

اجل�سدية والروحية ، فاإن جنّنب فحولة الرجولة ، اأو متاع اليقظة ، ا�سرتخاء 

الغفوة ، عمق النوم ، تغيري الن�سيم ، لذة اإتقان املهنة ، فقد ال�سيطرة بزمام 

توازنه . 

 ، رّد عقاب كي يقف يف حّده  توازنه يف  املتاع  اأفقده   ، اأفرط يف متاع  اإن 

الع�سرة  اأفرطت يف  بقدر،فاإذا  اإّل  ياأخذ  ، فال  الإفراط  اإىل خطورة  وينتبه 

الزوجية يالقمان، عاقبتك الع�سرة الزوجية ، واإذا اأفرطت يف تناول طعام ، 

عاقبتك معدتك ، واإذا اأفرطت يف الراحة ، عاقبتك الراحة ، واإذا اأفرطت 

يف ال�ستيقاظ ، عاقبك ال�ستيقاظ  . 

ت�ستحم كل  ، وعندما  اإىل غ�سله  فاإن ج�سدك يدعوك  ت�ستحم   عندما ل 

�ساعة ، فاإنه يدعوك اإىل الكف عن ذلك . 

عندما تهمل اأ�سنانك فاإنها تعاقبك ، وعندما حتافظ على هبة اهلل هذه ، 

فاإنها توؤدي مهمتها وحتافظ على راحتك . 

اإن كل ما لديك هو لراحتك واإمتاعك ول �سيء فيك لإزعاجك اأو اإقالقك، 

ولكن هذه النعم ذاتها تنتقم منك وتزعجك عندما تزعجها ولت�ستخدمها 

بقدر يحقق لك الكتفاء .
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 اإن القدر يحقق لك الكتفاء . 

حياته  وليعي�ص  الطبيعي  توازنه  على  حمافظًا  الإن�سان  ليبقى  ه��ذا  كل 

ب�سورة طبيعية بعيدًا عن اخللل والزدواجية والعقد يف جمتمع �سوي  وا �سح 

يفهم بع�سه بع�سًا وي�سدق بع�سه بع�سًا يف القول والفعل . 

دومًا يكون اخلري كل اخلري يف الو�سطية .

عليه،  ي�سّدد  كذلك  اهلل  فاإن   ، اأمر  يف  نف�سه  على  ي�سّدد  عندما  الإن�سان 

ال�سّدة  اإىل  مال  الذي  هو  اأنه  ذلك  وع�سر،  ب�سّدة  اإّل  ولتتم  اأم��وره  فتتع�سر 

والعجلة ، واإذا ي�ّسر على نف�سه يف اأمور دنياه وو�ّسع وتاأّنى ، فاإن اهلل يو�سع 

اأول  الغايات والأهداف والرغبات تتحقق   . اأمره ر�سدا  له من  عليه ويجعل 

، وقد تتحقق  بي�سر   ، والتمّهل واحلكمة  التلميحات والإمياءات  الأمر لأويل 

حتى عن غفلة منهم ، بينما اأهل ال�سّدة والعجلة ، فاإن اأهدافهم ورغباتهم 

لتتحقق اإّل ب�سق الأنف�ص . 

متالأ  ال�سّدة  بينما   ، وال�سفاء  ال��ه��دوء  من  حالة  �ساحبه  مينح  ال��ت��اأين 

�ساحبها بال�سطرابات النف�سية والع�سبية .

 جعل اهلل طاقات من ال�سرب لدى الإن�سان ب�سفة عامة حتى للذين ورثوا 

ال�سطرابات وال�سّدة عن اآبائهم ، ولكن على الإن�سان اأن ي�ستعني على ق�ساء 

حوائجه بطاقة ال�سرب هذه حتى يرى اهلل يو�سع عليه . 

لقد خلق اهلل كل �سيء ، ول�سيء جاء بدون خلق اهلل له ولذلك فاإن احلياة 

هي غنية بهذا التنوع الهائل يف اخللق ، والإن�سان �سواء اأدرك اأو مل يدرك، 

يف  يبلغ  الذي  والختالف  التنوع  هذا  لول  ومن�سبطًا  متوازنًا  يكون  ل  فاإنه 

خملوقات وحالت حد التناق�ص . 

ْن ليب�سر ولي�سمع ولي�سم رائحة،  اأنت ترى وت�سمع وت�سم ، باملقابل ترى ممَ

ْن مي�سي على قدم واحدة ، اأو جزء من  واأنت مت�سي على قدميك ، مبقابل ممَ
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قدم ، اأو هو حمروم من نعمة امل�سي على قدمني .

 واإذا راأيت �سخ�سًا مّتقد الذكاء ، فاإنك �ستجد لقاءه �سخ�سًا اأْبل�مَهمَ  ، واإذا 

راأيت نحلة تاأخذ الرحيق من وردة واأن ما يخرج منها هو �سفاء وعافية لك ، 

فاإنك ترى ذبابة حتط على قمامة وجمرد مل�سك لها ي�سبب لك عّلة . 

لول النحلة ملا كانت الذبابة ، ولول املب�سر ملا كان الأعمى ، ولول الأبله 

ملا كان الذكي ، ولول املا�سي على قدمني ملا كان الأعرج ، كما اأنه لول الليل 

تتزن ما مل  فاأنت لن   . املوت ملا كانت ثمة حياة  ، ولول  نهار  ملا كان هناك 

ت�ستخدم ما لديك من دموع ، و�سحك ، وجماع ، وجهد ، وراحة ، وجوع ، 

و�سبع ، ودفء ، وبرد . 

هذا بذاته يحّرك طاقات وقدرات ونزعات الإن�سان ويقي م�ساعر اجلمود 

اأو النوم الأبدي ، فاأنت تعي�ص لذة تقدمي �سيء نافع لالآخرين ، ومل يكن هذا 

ال�سعور ليتحقق لول وجود �سخ�ص اآخر يعيث ف�سادًا يف الأر�ص ، وهذا لي�ص 

اإعالًء من �ساأنه ، بل هو حط واإنقا�ص له على قدر ما هو ارتقاء و�سمو لك ، 

لأن الإن�سان بطبيعته ليرتقي مبا يقّدمه من �سر ، بل ينحدر و هو ذاته ُيدرك 

هذا النحدار ، وكما اأن مقّدم اخلري ي�سم رائحة طيبة من عمله الطيب ، فاإن 

مقّدم ال�سر ي�سم رائحة خبيثة من عمله اخلبيث . ل �سيء ي�سمو بالإن�سان 

 . وارتقاًء  �سموًا  ازداد  اإميانه  يف  وتفّقه  الإن�سان  اآمن  وكلما  الإمي��ان،  غري 

كلما اأقدم �سخ�ص على فعل �سر فاإن اإميانه يكون يف نق�سان . واخلري هنا 

اأنهم يتقون �سر  تقدمي املنفعة للنا�ص، وال�سر تقدمي ال�سرر لهم اإىل درجة 

هذا ال�سرير . وهذا خالف املع�سية فقد ترى موؤمنًا ارتكب مع�سية و هو يف 

اإميانه ولكنه يتوب عنها ول يكون قد اآذى اأحدًا جراء مع�سيته . مثل هذه 

الأمر  ولكن يف حقيقة   ، الو�سو�سة  من  وتعدها  اإليها  لتلتفت  قد  التفا�سيل 

فهي   ، الو�سطية  هذه  تفا�سيل  من  حياتك  ونظام  ان�سباطك  ت�ستمد  فاإنك 

. وكذلك  �سوؤون حياتك وت�سبطها وتقّدرها تقديرا  تعّلمك كيف تتدخل يف 

فاإنها ُتك�سبك قوة ال�سخ�سية وحتميك من نزعة النفالت . 
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قد   ، عواهنه  على  الكالم  تلق  فال   ، لك  مقّدرة  بها  تتحدث  التي  الكلمة 

حتتاج يف موقف اإىل كلمة حق تقولها ، ولكنك تكون قد اأ�سرفت يف الكالم 

ال�سوت ذاته يعاقبك فال يعينك على قول كلمة  اإن   ، فال تقدر على قولها 

. فانظر كم م��ررتمَ مبراحل حتى تعلمتمَ لغة  واأن��ت يف كامل وعيك  واح��دة 

التوا�سل  من  لتتمكن  ذلك  كان   ، ب�سكل هادف  ال�سوت  ا�ستخدام  واأج��دت 

يف جمتمع ي�ستخدم اللغة و�سيلة للعي�ص والتوا�سل فيما بينه ، ولي�ص لتقذف 

دمَمَ .  ن�ْفمَ الكالم كما لو اأنك تريد اأن يمَ

الهادفة  الأم��ور  اإّل يف  ت�ستخدمه  عليه فال  اأن حتافظ  ذاته عليك  النظر 

التي تنتفع بها، ميكنك اأن ت�ستخدمه للنظر يف جمال خلق اهلل يف الإن�سان 

والطبيعة ، لالأعمال التي تقوم بها ، ل اأن ت�ستخدمه للموا�سع اخلبيثة التي 

تقودك اإىل الإثم متى راأيت اإىل ذلك �سبيال . 

 جتّنب اختال�ص ال�سمع والتج�س�ص ، فاإن �سمعك يريد منك اأن ت�ستخدمه 

يف موا�سع الطيب . 

عليك اأن تهتم ب�سحة اأذنيك وعينيك وفمك وتهتم ب�سحة كل حا�سة من 

تيتها بقدر . 
ُ
احلوا�ص التي اأ

مغ�سيًا  �سقط  �سابط حتى  دون  يقهقه يف جمل�ص  انفلت  �سخ�ص  من  كم 

عليه، كم من �سخ�ص اأغمي على مائدٍة لأنه تناول طعامًا و�سرابًا باإفراط ، 

كم من �سخ�ص حتّدث دون ان�سباط  يف جمل�ص حتى فقد �سوته ، وكم من 

رجل بذر يف كل حرث حتى فقد البذر حلرثه . 

ْن هو  اإذا رفعك اهلل اإىل مرتبة من مراتب الدنيا ، فال تن�ص النظر اإىل ممَ

اأدنى مرتبة منك وكن رفيقًا به . 

لن ت�ستطيع اأن تكون معتدًل ما مل ي�ستقر العتدال يف جنباتك ، اإن درجة 

الإميان هي ذاتها التي حتقق لديك درجة العتدال مع الذات ومع الآخر .
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اإذا رزقك اهلل بولد ، فاأكرمه اإنه اأمانة اهلل لديك ، لقد ائتمنك اهلل على 

هذا الولدبعد اأن رزقك به ، فاحفظ اأمانة اهلل. 

ه اأن  رمَ اإذا عمل عندك عامل ، اكرمه . فاإن اهلل قد ائتمنك على رزقه ، واأممَ

يق�سي لك حاجة من حوائج الدنيا . 

اأن  قبل  ، قد حان وعدها  اأمانة اهلل  ، فاعد  اأمينًا على رزقه  جعلك اهلل 

يجف عرق العامل . 

كل ذرة يف الإن�سان مقّدر لها حتقيق العتدال يف ذاتها .

الطّيب مييل اإىل حزب طّيب ، واخلبيث مييل اإىل حزب خبيث ، الطّيب 

مييل اإىل �سداقة طّيبة ، واخلبيث مييل اإىل �سداقة خبيثة ...

الطّيب مييل اإىل �سراكة طّيبة ، واخلبيث مييل اإىل �سراكة خبيثة ، الطّيب 

اجتماعية  عالقة  اإىل  مييل  واخلبيث   ، طّيبة  اجتماعية  عالقة  اإىل  مييل 

خبيثة،الطّيب مييل اإىل قول كلمة طيّبة ، واخلبيث مييل اإىل قول كلمة خبيثة، 

الطّيب مييل اإىل م�سدر رزق طّيب ، واخلبيث مييل اإىل م�سدر رزق خبيث. 

كما اأن ال�سادق يكرمه �سدقه ، والفا�سل يكرمه ف�سله ، واملخل�ص يكرمه 

يذله  واملنافق   ، ف�ساده  يذله  واملف�سد   ، كذبه  يذله  الكاذب  فاإن   ، اإخال�سه 

نفاقه . 

ْن يعق اأباه يعقه  اإن ال�ساذ يعاقبه �سذوذه، وزير الن�ساء تعاقبه امراأة ، وممَ

ن يعق اأمه تعقه ابنته ، وفق هذا املنهج مت�سي حكمة اهلل يف النا�ص  ولده ، وممَ

يالقمان  . 

    *               *               *
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بغتة ي�ستعل يف داخله احلنني  اإىل ذاك البيت املغلق الذي �سهد اأهم مرحلة 

انتقالية يف حياته ، ا�ستعل فيه احلنني وراأى العودة اإىل تلك البقاع . 

بداء  ���س��ن��وات،  �ست  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ   ) ن���اران   ( اب��ن��ه  ت��وف��ى   عندئذ 

اجلدري. 

فا�ست عيناه من الدمع وقال لزوجته وهو يهدئ من روعها : رزقنا اهلل به، 

ثم اأخذه اهلل منا ، جاءنا من اهلل ، وعاد اإىل اهلل ، احلمد هلل الذي رزقنا به، 

واحلمد هلل يف م�سيئته . 

عندئذ اأوقفت الغ�سة الكالم يف حنجرته ، ومل تدعه قادرًا على قول كلمة 

اأخرى . 

ازداد   ، الطويلة  الرحلة  هذه  يف  وحكمة  ن�سجا  ازداد  باأنه  لقمان  ي�سعر 

معرفة باحلياة  والنا�ص ، فكلما اأملت به نائبة ، ازداد اإميانًا باهلل. 

يف طريق العودة اإىل البيت تنجب امراأته ولدا اآخرًا ي�سميه )ثاران( كناية 

با�سم البن الأول الذي رزقه اهلل به .

يتقدم لقمان اإىل تلك البقاع وهو ي�سم تلك الروائح التي فارقها، يتذوق 

لذة العودة اإىل الديار بعد فراق  . 

يبلغ ناحية البيت فيهرع النا�ص ل�ستقباله بعد اأن افتقدوه ع�سرين �سنة ، 

وقد كانوا يتتبعون اأخباره وحكمه اجلديدة التي يقولها . 

يدخل البيت الذي ا�ستّد حنينه اإليه ، ياأتيه النا�ص من كل حدب و�سوب  ، 

ي�ساأل عن اأيوب ، فيقال له باأنه مات منذ �سنتني ، يحزن عليه ب�سدة . بعد 

نحو �سهر يقرر العودة اإىل عمله يف جنارة اخل�سب . 

جتاوز الليل منت�سفه وهو ما يزال ي�سرح يف لفائف تاأمله و�سط عمق ظلمة 

الوقت ، ممددًا على ف�سحة العرزال الوا�سع امل�ستور بقما�ص اأبي�ص اإىل جانب 

زوجه واأولده . 
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تتناهى اإىل �سمعه ك�سدى اأ�سوات متداخلة لبنات اآوى ، عواء ذئاب ، نباح 

اأربعينية �سيف  باأنه ي�ستلقي و�سط حلكة ليل النوبة يف  كالب تزيده �سعورا 

قائظ . 

انتبه للتو كاأنه مل ينتبه من قبل اإىل �سر حر�ص الإن�سان على حياته ، تذكر 

العرزال املرتفع عن الأر�ص  اأكوام احلطب حتى ي�سنع هذا  اأنه جمع  كيف 

حتى يقيه ويقي اأ�سرته اأذى احليوانات املوؤذية . 

انتبه كيف اأن الإن�سان يجنح اإىل ال�سرت ، يف هذه ال�سحراء النوبية بعمق 

بغتة  يبزغ  قد  ال�سوء  لأن  ال�ستار  بهذا  نومه  مو�سع  ي�سرت   ، قامت  ليل  حلكة 

ويكونون يف نوم عميق فرياهم اأحد اجلوار يف و�سع به خ�سا�سة رقاد . 

�سرت ن�سمة هواء باردة اإليه اأ�سعرته بدفق جمالية العالقة التبادلية بني 

الإن�سان ومقومات احلياة . 

اأع�ساء ج�سده متلذذا بهذه احلركات  واأخذ يتمطى بكامل  �سرع ذراعيه 

الريا�سية ال�سريرية  التي تطرد الإرهاق من بدنه ، ول يدري كيف ت�سربت 

منه نظرة اإىل املراأة امل�ستلقية بجانبه والغارقة يف لفائف  نوم عميق . 

اأنه راأف بنومها ،  ومنع نف�سه هذه الرغبة حتى           اإل   رغب يف احت�سانها 

ل يقلقها يف نومها ... 

للرجل،  املراأة  ، تذكر كيف �سخر  الزواج  من جديد تذكر عظمة اهلل يف 

و�سخر الرجل للمراأة . 

له جتعله  تكون حليلة  اأن  ور�سيت  وديارها   اأهلها  امل��راأة  تركت هذه  لقد 

زوجا ، جتعله ن�سيبا، جتعله اأبا ، جتعله رب اأ�سرة .  

ل تن�ص طرفة عني يا لقمان اأنك فقري كل الفقر اإىل غنى اهلل، اأنك واهن 

اإىل علم اهلل، تغلب عينيه  اأنك جاهل كل اجلهل   ، اإىل قوة اهلل  كل الوهن 

�سطوة النعا�ص ، ويغيب يف ا�سرتخاء النوم  كما هي العادة كل ليلة بعد تاأمل 
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عميق يف الإن�سان والكون ، وهو العائد من عمل �ساق يف قطع الأ�سجار وجنارة 

اخل�سب و�سناعة الأبواب وال�سبابيك . 

هذا الرجل العجوز الذي جتاوز قرنا ون�سف القرن من العمر ول يعرف 

الإرهاق اإىل بدنه �سبيال . 

يخرج مع بزوغ ال�سوء اإىل عمله ال�ساق ول يعود اإل حتت جنح الظالم ، 

وعندما ليجد عمال يف النجارة يلجاأ اإىل اخلياطة ، اأو يجمع احلطب بني 

العملني بحيث مي�سي ن�سف يومه يف اخلياطة والن�سف الآخر يف النجارة ، 

واإن خف العمالن فاإنه ل يرتدد يف رعي الأغنام  . 

ما يهم هو اأّل مي�سي يوم ل يفعل فيه �سيئا ، ل يتعلم منه �سيئا ، ل يقدم 

نفعا لإن�سان ، اأو حيوان ، اأو نبات ، اأو جماد . 

وعندما تدعوه زوجته اإىل اأخذ ق�سط من الراحة ب�سبب �سيخوخته، فاإنه 

لقمة  تناولتها يف حياتي هي  لقمة  اأطيب  اإن   : باأغنية  ي�سدو  كاأنه  لها  يردد 

اكت�سبتها باأكرب قدر من م�سقة ، واأعز ثوب ارتديته هو ثوب يذكرين �سراوؤه 

بلغ  جهد  بعد  بلغته  مال  هو  عيايل   على  اأدخلته  مال  واأنفع  اجلبني،  بعرق 

اإرهاق  اأعاين  اأزال  واأح�سن �سدقة ت�سّدقت بهاهي �سدقة ما  اأق�ساه،   بي 

ك�سبها.  

اإىل  ويطول  نوم يطول   ، �سوف يحني  الطويل  النوم  باأن موعد  لها  ويردد 

اأن ين�سى املرء فيه كل ما اأ�سابه من تعب الدنيا حتى لو اأم�سى كل عمره يف 

عمل م�ستمر دون حلظة نوم. لن يكون هذا العمر بالن�سبة لذاك النوم اأكرث 

من �ساعة  . 

اأمل  فيه   نف�سه  ينتاب   ، �سيئا  فيه  يقدم  ول  عليه  مي�سي  ال��ذي  اليوم  اإن 

وعلى   ، اأ�سرته  على  عالة  اليوم  ذاك  عا�ص  باأنه  �سعور  جانب  اإىل  عظيم، 

احلياة برمتها . 

ق��در ممكن من  اأك���رب  ال���ذي مي��ار���ص فيه  ي��وم جميد ذاك  م��ن  ل��ه  وي��ا 

الن�ساط. 
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البيت  يوما حافال خرج فيه من  النفي�سة جيدا:  يذكر  الأيام  تلك  يذكر 

اإىل عمله، جنر بابا لغاية الظهرية ، وعلى عجل اجته اإىل املتجر الذي يعمل 

فيه خياطا، لبث حتى الع�سر لينجز ما كان ينتظره من خياطة ، ثم اجته 

اإىل بيت عزاء باأحد جواره ، وبعد الغروب ذهب اإىل عيادة مري�ص ،هناك 

راأى �سخ�سا قال باأنه يبحث عنه من اأجل اأن ي�سنع عمودا لبيته الذي غدا 

اأنهى  اأن  اإىل  لبث   ، العمل  اإىل مكان  الرجل  مع  ، عاد  ال�سقوط  و�سك  على 

العمود و�ساعد الرجل يف حمله اإىل بيته ، ويف طريق العودة وقد اأو�سك الليل 

اأن ينت�سف راآه رجل يقول باأنه خرج من بيته ب�سبب اأولده الذين يت�سورون 

جوعا ول ميلك �سيئا ، فاأعطاه ن�سف ما ك�سبه يف ذاك اليوم . 

اأ�سواتا متداخلة عند جواره فدنا واإذ ب�سخ�سني  اإىل البيت لي�سمع  اجته 

من اجلوار يت�ساجران من اأجل قر�ص حان �سداده ، ول ميلك املدين �سيئا ، 

فاأخرج ما بقي لديه من اأجر عمله واأعطى الدائن واأ�سلح بينهما . 

العي�ص يف احلياة متطفال  يقبل  اأن  ل�سخ�ص  نف�سه: كيف  قرارة  يقول يف 

على الآخرين ، لي�ص من �سخ�ص ل يكون بو�سعه اأن يقّدم خريا يف يوم ، اإنه 

ب�سقاية   ، اأذى عن طريق  باإماطة   ، بب�سمة  ولو  امتنانه  اأن يعرب عن  يحاول 

نبات ، مبداعبة حيوان األيف ، بقول كلمة حق ، واإن عجز فيكفيه اأن يتخيل 

تقدمي خري ، ينظر اإىل اأنه �سوف يقدم خريا لدى اأول مقدرة .

 اأما ذاك الذي ل يقدم على فعل اخلري ، ول يتخيله ، ول ينظر اأنه �سوف 

يفعله ، فهو الذي يحرم نف�سه ف�سيلة اخلري ، وذاك اأ�سد عقاب يقّدمه امروؤ 

لنف�سه . 

الذي ينظر اإىل حياة تخلو من م�سيئني، كالذي ينظر اإىل حياة تخلو من 

حم�سنني . 

اأن  احل�سنة  مبواقفه  ميكن  املح�سن  اأن   ، وامل�سيء  املح�سن  بني  الفارق 

يحيل �سيئاً  اإىل حم�سن ، واأن ال�سيئ مبواقفه ال�سيئة يزيد  املح�سن ثباتا يف 
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ممار�سة �سلوك الإح�سان . 

اإىل  �سخ�ص  اأ�ساء  فاإن   ، الظن  ح�سن  هو  النا�ص  بني  التعامل  يف  الأ�سل 

الثقة، فهي مع�سلته اأكرث مما هي مع�سلة مانح الثقة . 

لقد ارت�سى الأول اأن يتمثل ف�سيلة ح�سن الظن ، وارت�سى الثاين اأن يتمثل 

رذيلة الإ�ساءة اإىل ح�سن الظن . 

ومن الطبيعي اأن ف�سيلة ح�سن الظن لتتحقق ل�سخ�ص جمانا ً، بل عليه اأن 

يكون على ا�ستعداد دائم لدفع �سريبة الرتقاء يف درجات الف�سيلة ، كما اأن 

رذيلة الإ�ساءة حل�سن الظن لتكون جمانا ً، لأن �ساحبها يكون على ا�ستعداد 

دائم لدفع �سريبة النحدار يف متاعب اجلور  . 

وكما اأن الفا�سل يلبث يقطف عناقيد �سجرة الف�سيلة على مراآة من النا�ص، 

فاإن اأ�سواك �سجرة الرذيلة تتهاوى على الرذيل على مراأى من النا�ص . 

يزداد   ، يقظة  ي��زداد   ، ي��زداد حذرا  الفا�سل  فاإن   ، يالقمان  يف كل هذا 

الأخطاء،  حالة  على  لديه  متقدمة  ال�سواب  حالة  يجعل  وه��ذا  جت��ارب��ا، 

حالة النجاح متقدمة على حالة الف�سل ، حالة ال�سكينة متقدمة على حالة 

ال�سطراب، حالة ال�ستمتاع مبباهج احلياة متقدمة على حالة احلرمان. 

يف حني يزداد الرذيل جهال ، يزداد غفلة ، يزداد قوقعة  . 

وهذا يجعل حالة الأخطاء لديه متقدمة على حالة ال�سواب ، حالة الف�سل 

متقدمة على حالة النجاح ، حالة ال�سطراب متقدمة على حالة ال�سكينة ، 

حالة احلرمان متقدمة على حالة ال�ستمتاع مبباهج احلياة . 

       *              *              *
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تتجه  الأنظار  ، كل  النا�ص  يتمّي�ز حتى مب�سيه عن   ، الطرقات  مي�سي يف 

اإليه، البع�ص يهم�ص وهو ي�سري اإليه بالبنان  :

 اإنه حكيم الأر�ص  . 

جموع  على  ال�سالم  اإلقاء  عن  يتوقف  يكاد  ول  طريقه،  يف  مي�سي  وه��و 

النا�ص. 

يقف بغتة اأمام رجل يطيل النظر اإليه ، يلقي ال�سالم ، يتقدم بع�ص النا�ص 

اإليهما ، ينظر لقمان اإىل الرجل الذي ما يزال يحدق فيه ، ويقول  : اإن كنت 

تراين اأ�سود ، فقلبي اأبي�ص  .  

قال رجل ، وكاأنه يغتنم فر�سة وقوفه مع هذا الرجل احلكيم ذائع ال�سيت:  

اأي علم اأوثق يف نف�سك ؟ 

قال : تركي مال يعنيني 

جاء �سوت اآخر : اأي النا�ص �سر  ؟ 

اأجاب : الذي ل يبايل اأن يراه النا�ص م�سيئا . 

 ثم اأ�ساف بعد �سيء من �سمت : ل تعا�سر الأحمق ، واإن كان ذا جمال ، 

انظر اإىل ال�سيف ما اأح�سن منظره . 

اأحدهم  �سبق  حتى  منه  دن��وا  اإن  وما   ، بعيد  من  رج��ال  ثالثة  اإليه  تقدم 

�سوته: 

اأي اخل�سال خري لالإن�سان يا حكيم ؟ 

متّه�ل يف الإجابة اإىل اأن بلغه الرجال الثالثة فقال : الدين ...

قال ال�سوت ذاته  : فاإذا كانت اثنتني ...

اأجاب : الدين واملال . 
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قال الرجل الثاين على الفور : فاإذا كانت ثالثة يا حكيم 

اأجاب : الدين ، واملال ، واحلياء . 

اأردف ال�سوت نف�سه : اإذا كانت اأربعة 

قال : الدين ، واملال ، واحلياء ، وح�سن اخللق . 

قال الرجل الثالث : فاإذا كانت خم�ساً ؟ 

قال : الدين ، واملال ،احلياء ،وح�سن اخللق ،  وال�سخاء  . 

قال ال�سوت ذاته  : فاإذا كانت �ستاً ؟ 

ن اجتمعْت فيه اخل�سال اخلم�ص ، فهو تقي نقي ، وهلل ويل .  قال : ممَ

قال ذلك وم�سى يف �سبيله ، عند ذاك حلقه �سوت رجل يهرول اإليه قائاًل: 

ان�سحني يا لقمان 

توقف لقمان حتى حلق به الرجل فقال : اأ�سكر ملن اأنعم عليك ، وانعم على 

�سكرك ، فاإنه لبقاء للنعمة اإذا كفرت ، ول زوال لها اإذا �سكرت . 

يف اأثناء ذلك تقدم اإليه جمع اآخر من النا�ص ، فقال رجل  يبدو اأنه اأراد اأن 

ي�ستفزه : ما اأقبح وجهك يا لقمان 

غرق لقمان يف �سمت، وهو يكظم غيظه،  بيد اأن الرجل اأعاد كالمه وطلب 

الإجابة . 

 عند ذاك نظر اإليه لقمان وقال : اأتعيب على النق�ص ، اأم على النق�ا�ص؟! 

�سمت الرجل ، وا�ستدار مولياً  ظهره للجمع ، عند ذاك تقدم رجل اإىل 

لقمان فقال له :  اأنت لقمان ، اأنت عبد بني احل�سا�ص . 

قال : نعم 

قال : فاأنت راعي الغنم الأ�سود  ؟ 
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قال : اأما �سوادي فظاهر ، فما الذي يعجبك من اأمري ؟ 

قال الرجل : وطء النا�ص ب�ساطك ، وغ�سيهم بابك ، ور�ساهم بقولك . 

قال : يا بن اأخي ، اإن �سنعت ما اأقول لك كنت كذلك 

قال : ما هو ؟ 

قال  : غ�سي ب�سري... 

قال الرجل : واأي  ؟ 

اأجاب : كفي ل�ساين ...

قال الرجل : واأي  ؟ 

اأجاب : عفة مطعمي ...

قال الرجل : واأي  ؟ 

اأجاب : حفظي فرجي ...

قال الرجل : زدين 

قال : قيامي بعدتي ...

قال الرجل :  زدين 

قال : وفائي بعهدي ...

قال الرجل : زدين 

قال : تكرميي �سيفي ...

قال الرجل : زدين 

قال : حفظي جاري ...

قال الرجل  : زدين 
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قال : تركي مال يعنيني ،  فذاك الذي �سربين كما ترى  . 

يكمل امل�سري اإىل عمله ، وهو ي�سكر اهلل على نعمة احلكمة التي اأنعم بها 

نه �سد ما يتلقى من ا�ستفزازات ، في�ستثمر ذلك بحكمة  عليه ، والتي حت�سّ

ينفع بها نف�سه ، وينفع الآخرين . 

مل   ، ثمن  م��ن  ذل��ك  كلفه  مهما  بينهما  اأ���س��ل��ح  اإّل  بخ�سمني  مي��ر  مل   

اإن�ساين                                    واجب  باأي  القيام  يتاأخر عن  ، مل  ي�سرب خملوقا  اأحدا، مل  ي�ستم 

اأو اجتماعي ، اأو عائلي . 

حول الظهرية جاء اإليه ابنه ) ثاران ( حامال طعام الغذاء ، فجل�ص يتناول 

الطعام ، وهو ي�سرد : اإن مل يجع الإن�سان ، فاإنه ليتذّو ق لذة ال�سبع .

الآن اأنت  جائع يالقمان  ، بعد قليل �ست�سبع ، ثم �ستجوع، ثم �ست�سبع . 

هكذا هي احلياة  ، اإنها لتقف على حال ، اأخذ اهلل منك اأولدك ، وعو�سك 

بهذا البن الوديع الذي يكرب �سنة بعد �سنة اأمام نظرك ، وياأخذ هيئة ابنك 

الأول  . 

عندما فرغ من الطعام نظر ملياً  يف وجه ابنه ، فراآه يف حالة حزن  . 

 م�ّد كفه يربت على كتفه قائال  :  يا بني ، حملُت ال�سخر ،  فلم اأحمل اأثقل 

ين ، واأكلت الطيبات ، فلم اأ�سب األذ من العافية ، وذقت املرارات ،   من الدمَ

فلم اأذق اأمر من احلاجة اإىل النا�ص . 

اإىل  ف��اإذا ر�سيا م�سيت   ، اأب��واب اجلنة  باب من  الوالدان  اإمن��ا   : بني  يا 

اجلنان ،  واإن �سخطا حجبت عنها . 

يا بني : ل جتال�ص الفجار ، ول متا�سهم ، اتق اأن ينزل عليهم عذاب من 

ال�سماء في�سيبك معهم . 

يا بني :  جال�ص العلماء وما�سهم ، ع�سى اأن تنزل عليهم رحمة فت�سيبك 
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معهم .

بدنياك  اآخرتك  تبع  ول   ، جميعا  تربحهما  باآخرتك  دنياك  بع   : بني  يا 

فتخ�سرهما جميعا . 

يا بني : عود ل�سانك اأن يقول :  اللهم اغفر يل . فاإن هلل �ساعة ل يرد فيها 

دعاء . 

وعندما راأى ابنه ي�سغي اإليه باإن�سات وقد ا�ستكانت مالحمه اأردف يقول 

بهدوء بالغ : 

جال�ص العلماء وزاحمهم بركبتك ، فاإن اهلل �سبحانه يحيي القلوب امليتة 

بنور العلم ، كما يحيي الأر�ص امليتة بوابل ال�سماء ، واإياك ومنازعة العلماء 

اإىل  الرجال �سرفوها  تعلمها  ، فلما  ال�سماء �سافية  فاإن احلكمة نزلت من 

هوى نفو�سهم . 

ين�ست ابنه اإليه هازا راأ�سه ملتم�سا املزيد من اأبيه فقال : يا بني ل ت�سرك 

باهلل ، اإن ال�سرك لظلم عظيم  ، 

يعلمها  ، كيف  اأحد  اإن عملت اخلطيئة حيث ليراين  اأبت  يا   : قال البن 

اهلل  ؟ 

يف  اأو  �سخرة  يف  فلتكن  خ��ردل  من  حبة  مثقال  اأتتك  اإن  بني  يا   : يقول   

ال�سموات اأو يف الأر�ص ياأت اهلل بها اإن اهلل لطيف خبري . 

ثم  اأردف : يا بني اأقم ال�سالة ، واأمر باملعروف وانه عن املنكر ،

اأبيه مبزيد من  يتلقى احلكمة من   اأخرى والبن  ثم بعد حلظات �سمت 

الإن�سات ،  وقد ت�سربت راحة نف�سية اإليه  : وا�سرب على ما اأ�سابك اإن ذلك 

من عزم الأمور . 

�سمت الأب مرة اأخرى ، فرفع البن راأ�سه اإليه ي�ساأله املزيد فقال : 
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ول ت�سعر خدك للنا�ص ...

هز البن راأ�سه ، وهو يبكي  

فقال : ول مت�ص يف الأر�ص مرحا ...

ثم بعد قليل  اأ�ساف  :  

اإن اهلل ل يحب كل خمتال فخور . ..

هز البن راأ�سه و�سار يبكي 

فقال : واق�سد يف م�سيك ...

�سائال                    وينظر  عينيه  م��ن  تنهمر  وال��دم��وع   ، راأ���س��ه  يهز  الب��ن  ي��زال  م��ا 

اإياه املزيد 

فقال : واغ�س�ص من �سوتك ، اإن اأنكر الأ�سوات ل�سوت احلمري . 

ثم طلب اإليه اأن ينه�ص ليعيد اأواين الطعام اإىل البيت ، ويرى حاجات اأمه، 

امل�ساكني  اأجل�ست  احلكمة  اإن  بني  يا   : قال  لي�ستودعه  البن  نه�ص  وعندما 

جمال�ص امللوك . 

يا بني اتخذ طاعة اهلل جتارة ، تاأتك الأرباح من غري ب�ساعة . 

يابني : اأو�سيك بخالل اإن مت�سكت بهن مل تزل �سيدا : 

 ، واللئيم  الكرمي  عن  جهلك  واأم�سك   ، والبعيد  للقريب  خلقك  اأب�سط 

واحفظ اإخوانك ، و�سل اأقاربك ، واأمنهم من قبول قول �ساع ، اأو �سماع باغ 

يريد ف�سادك وخداعك ، وليكن اإخوانك من اإذا فارقتهم وفارقوك مل تعبهم 

ومل يعيبوك . 

يابني  : اإياك والطمع ، فاإنه فقر حا�سر . 

يابني ، كن لني اجلانب ، قريب املعروف ، كثري التفكري ، قليل الكالم ،        
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اإل يف احلق ، كثري البكاء ، قليل الفرح ، ولمتازح ، ولت�ساخب ، ولمتار . 

واإذا �سكت فا�سكت يف تفكر ، واإذا تكلمت فتكلم بحكم . 

ى الليل خفق بجناحيه، و�سدح  �ص منك ، اإذا تق�سّ يا بني ، ليكن الديك اأكيمَ

اإىل اهلل بالت�سبيح ، واإياك والغفلة ، ولتعلم بذلك النا�ص ، وليغرنك النا�ص 

مبا لتعلم من نف�سك ولتغرت بقول اجلاهل.

يابني ، تعلم اخلري وعلمه . واعلم اأن النا�ص بخري مابقي الأول حتى يعلم 

الآخر . واإمنا كالم املعلم كالينابيع يحتاجها النا�ص يوما هذا ويوما هذا ، 

فينفعون بها . وعليك بالتوا�سع فاإن اأحق النا�ص بالتوا�سع اأعلمهم واأح�سنهم 

له عمال . 

يا بني ، تعلم احلكمة واأخالقها كلها ، واجعلها لك �سغال ، وفّرغ نف�سك 

لها . 

اأ�سرع اإىل ك�سبها ، واأبطئ اإذا اأنفقتها ، وقر عينا اإذا جمعتها ، واعلم اأن 

احلكمة لت�سلح اإل باللني ، واأن اللني جراب احلكمة ، واأن مثل احلكمة بغري 

اأو كمثل   ، اأباحه �سارقا ووجده معوزا  تدبري مبنزلة ما يف يدي غري خازنه 

اأتاها الذئب ووجدها �سائعة فاأكلها ، وتعاهد مع  غنم تروح يف غري زريبة 

ذلك ل�سانك ، واعلم اأن الل�سان باب احلكمة ، فاإذا �سيعت الباب دخل من 

اإن  ل�سانه  واإن من ملك   ، فاإذا حفظته حفظت اخلزانة   ، اأن يدخل  لتريد 

قال ، قال بعلم ، واإن �سمت �سمت بحلم . اإذا راأى لقوله قرارا تكلم ، واإن 

مل يره قرارا فاإذا ا�ستنطقه من يريد الدين اجتهد ، واإن ا�ستنطقه ال�سفهاء 

�سمت  . 

يابني ، لت�سّوب عينيك اإىل زهرة الدنيا ، ولتطلنب ق�ساء كل نهمة من 

الدنيا ، ولتكن نهمتك فيما يقربك اإىل اهلل . 

يا بني : لتتعلم العلم لثالث ، ولتدعه لثالث  : 
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لتتعلمه  لتماري به ، ول لتباهي به ، ول لرتائي به . 

ولتدعه زهادة فيه ، ول حياء من النا�ص ، ول ر�سا باجلهالة . 

يا بني  : اعتزل عدوك ، واحذر �سديقك ، ول تتعر�ص ملا ليعنيك ، واعلم 

ن كتم �سره ، كان اخليار بيده.  يابني اأن ممَ

خذ من الدنيا بالغك ، وانفق ف�سول ك�سبك لآخرتك ، ولترف�ص الدنيا 

كل الرف�ص فتكون عيال ، وعلى اأعناق الرجال كال  . 

، ولتخالط ذا  ال�سفيه  ، ولجتال�ص  القريب  ، ولحتاب  لليتيم  كن كالأب 

الوجهني البتة . 

واعلم يا بني اأن للحا�سد ثالث عالمات : يغتاب �ساحبه اإن غاب ، ويتملق 

اإذا �سهد ، وي�سمت بامل�سيبة . 

بداأ لقمان مي�سي مع ابنه خطوات ، وهو يقول له : 

يا بني : اإذا اأردت اأن تواخي رجال فاأغ�سبه قبل ذلك ، فاإن اأن�سفك عند 

غ�سبه واإل فاحذره .. لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك ب�سطا تكن اأحب اإىل 

النا�ص ممن يعطيهم العطاء .. اأنزل النا�ص من �ساحبك منزلة من لحاجة 

له بك ولبد لك منه  .. كن كمن ليبتغي حممدة النا�ص وليك�سب ذمهم ، 

فنف�سه منه يف عناء والنا�ص منه يف راحة . . امتنع مبا يخرج من فيك ، فاإنك 

ما�سكّت �سامل ، واإمنا ينبغي لك من القول ما ينفعك . 

يابني  : اتق اهلل ولتري النا�ص اأنك تخ�سى اهلل ليكرموك، وقلبك فاجر.. 

لتكن ذنوبك بني عينيك ، وعملك خلف ظهرك ، وفر من ذنوبك اإىل اهلل ، 

ولت�ستكرث عملك.. اأطع اهلل فاإنه من اأطاع اهلل كفاه ما اأهمه وع�سمه من 

خلقه.. يا بني عليك بال�سرب واليقني وجماهدة نف�سك ، واعلم اأن ال�سرب 

وتهاونت   ، الدنيا  يف  وزه��دت  اهلل  حم��ارم  عن  �سربت  ف��اإذا   ، ال�سوق  فيه 

بامل�سائب، مل يكن اأحب اإليك من املوت ، واأنت ترتقبه . 
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واإياك والغفلة ، خف اهلل ولتعلم بذلك النا�ص ، وليغرنك النا�ص مبا لتعلم 

من نف�سك ، ول تغرت بقول اجلاهل اإن يف يدك لوؤلوؤة واأنت تعلم اأنها بعرة . 

يا بني : كن لني اجلانب ، قريب املعروف ، كثري التفكر ، قليل الكالم اإل يف 

احلق ، كثري البكاء ، قليل الفرح ، ولمتازح ، ول ت�ساخب ، ول متاِر ، واإذا 

�سكت فا�سكت يف تفكر ، واإذا تكلمت فتكلم بحكم  . 

يا بني اإذا اأنعم اهلل عليك بنعمة فلري اأثرها عليك يف �سكرك وتوا�سعك 

واإح�سانك اإىل من هو دونك . 

واعلم يا بني اأن لكل �سيء اآفة ، واآفة العمل : العجب . 

لترائي النا�ص مبا يعل�ّم اهلل منك غريك ، ول تعجنب مبا تعمل واإن كرث ، 

فاإنك لتدري اأيقبل اهلل منك اأم ل . 

يابني : اأ�سكر ملن اأنعم عليك ، واأنعم على من �سكرك ، فاإنه لبقاء للنعمة 

اإذا كفرت ، ول زوال لها اإذا �س�كرت  . 

يا بني : اإذا جاءك ال�سيطان من قبل ال�سك ، فاغلبه باليقني ، واإذا جاءك 

من قبل الك�سل فاغلبه بذكر القيامة ، واإذا جاءك من قبل الرغبة فاخربه 

باأن الدنيا زائلة ، يا بني اأكرث التب�سم يف وجوه اأ�سحابك ، وكن كرميا معهم 

ووافقهم على كل ما يقربك اإىل اهلل تبارك وتعاىل ويباعدك عن املع�سية ، 

واإذا ا�ستعانوك فاأعنهم ، واإذا راأيتهم يعملون فاعمل معهم ، واإذا ت�سدقوا 

فت�سدق معهم ، وا�سمع ملن هو اأكرب منك ، ول جتال�ص ال�سفيه ، ول تخالط 

ذا الوجهني ، واأطفئ ال�سر باخلري . 

 *             *           * 
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الباكر ت�ستاأذنه زوجته الذهاب مع ابنها للتقاط �سيء نافع  يف ال�سباح 

من بقول الأر�ص . 

ياأذن لها بذلك مو�سيًا اإياها احلذر ال�سديد . 

الطعام  اأر�سل لك  الغداء حتى  اأوان  �سنعود  يالقمان  �ساء اهلل  اإن   : قالت 

اإىل العمل .

يخرج لقمان من بيته، وتتجه زوجته برفقة ) ثاران ( نحو �سعة الأر�ص 

بحثًا عن �سيء يوؤكل من اأع�ساب الأر�ص . 

مي�سي لقمان نحو عمله بن�ساط ، وكاأنه يذهب اإىل ال�سالة ،  يلقي ال�سالم 

على جارين نقي�سني يف عالقتهما بالإميان :

الأول ليعرف عن اهلل �سوى اأنه ي�سع املطيعني يف اجلنة ، ويقذف الع�ساة 

يف النار .

 ي�سعى جهد اإميانه لُيدخله اهلل اجلنة ويبعد عنه النار .

 ، اأخذها يف ظاهرها  التي  الغاية  لهذه  ي�سخره  الدنيا  لديه يف   كل �سيء 

يوؤدي اأركان الإميان ولو ق�سريًا حتى لتفوته طاعة ، ويقف متثاقال بني يدي 

ربه يوؤدي عبادة ، وعن غري قناعة اأو ر�سى يزّكي اأمواله .

 ي�سوم وهو ي�سعر با�ستياء لأنه لبد من ال�سوم حتى يقيه اهلل النار ،  يقوم 

باأداء الأوامر الدينية وهو مغم�ص القلب والعينني ، وهكذا يبلغ مرحلة ي�سعر 

فيها باأن الإميان  ي�سطهده ، لكن لأنه موؤمن ، فاإنه ي�ستمر يف طاعته دون اأن 

يتذوق �سيئا من حالوة الدنيا ، فيكون راغبًا يف املوت حتى يتخل�ص من هذه 

العبادات التي يقوم بها ُمكرهًا . 

 مي�سي الإميان عبئا يثقل كاهله ، يقوم مبا يجب اأن يقوم به رهبة ويحذر 

كل احلذرمن زلة ل�سان ، اأو نظرة مريبة ، اأو مقدمة مع�سية . 



174

يجنب نف�سه واأهليه اأماكن ازدحام النا�ص ، اأو الت�سوق ، اأو اأي مظهر من 

مظاهر الفرح التي قد تفتح عليه باب املعا�سي . بي�ته �سامت  ، لحراك ، 

ل�سوت ، وهو مي�سي يف ال�سارع مطاأِطئ الراأ�ص ويف عجلة حتى لتبدر منه 

يتفوه  اأن  اأحدا ليتحدث خ�سية  يلتقي  وعندما   ، ملع�سية  بداية  تكون  نظرة 

بكلمة تغ�سب اهلل ، فهو اإن تكلم لبد من ذكر �سخ�ص ليتحدث عنه ، ورمبا 

تخرج منه كلمة �سوء بحق هذا ال�سخ�ص فيكون قد اغتابه وهو يدرك مدى 

األ يتكلم ، وكذلك من الأف�سل  عقوبة من يغتاب النا�ص ، فمن الأف�سل له 

األ ي�ستمع اإىل  حديث النا�ص فهو قد يكون �ساهدًا �سواء يف الدنيا والآخرة ، 

وقد يعاقبه اهلل لأنه �سمح لنف�سه اأن ي�ستمع اإىل غيبة اأخوته  حتى يجد نف�سه 

حم�سورا بني الذهاب اإىل عمله والعودة اإىل البيت . 

اإنه ي�سّيق على نف�سه واأهله م�ساحة الدنيا مبا رحبت  ليحّجمها  يف بيت 

�سغري .

  ينظر اإىل اهلل على اأنه يرتقب يف كل حلظة  منه اأي مع�سية ليحا�سبه 

عليها ويقذفه يف النار  .

اإىل جوار هذا الرجل املوؤمن   يقطن اجلار الثاين الذي  يرى اأن الإميان  

بكل  في�سعى   ، اأجمعني  والنا�ص   ، هو حالة مفتوحة نحو معرفة مفتوحة هلل 

جهده  يف  مناكب بالد اهلل الوا�سعة ، ويتعرف على كل فئات وطبقات النا�ص، 

ي�سعى لتعلم األوان املعرفة . 

كل �سيء ُوجد ليتعرف من خالله على اهلل ، ليوم مير عليه دون اأن يكون 

قد تعرف فيه على اهلل اأكرث مما كان يعرفه البارحة  ، كل حوا�سه ومدركاته 

على  التعرف  اإىل  معرفته  به  ت��وؤدي  اهلل0  بنور  لت�سرق  فقط  موجودة  هي 

قوة عدالة اهلل وقوة مغفرته ، هذه املعرفة تبعث يف نف�سه حالة كربى من 

�سواء  خلدمته  اهلل  من  موظف  هو  له  مايحدث  فكل   ، الروحية  الطماأنينة 

بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، فكان لبد من اأن يلقى اجلوع حتى ليفرط 
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ثانية مباله ، وكان لبد من األيتزوج ممن كان يبغيها لأنه حمد اهلل فيما بعد 

اأن الزواج بها مل يتم .  

اإن عدل اهلل يجعله يف حالة من ال�سكينة والأمن ي�ستمد منهما راحة نف�سية 

مابعدها راحة وما كان ذلك له لول �سعيه احلثيث يف البحث املتوا�سل عن 

اهلل يف كل �سيء . 

 يبلغ مرحلة من الهدوء الروحي   يدرك معها اأن اأي �سخ�ص  مهما علت 

وي�ساركه  ه��ذه  البهية  مملكته  من  يدنو  اأن  لي�ستطيع  وجاهته  اأو  مكانته 

اجللو�ص حتت ظالل اأ�سجار زيزفونها ، فهو ميلك كنز الإميان اخلالد الذي 

لي�ساهيه اأي كنز اآخر ، اإنه ي�سطع ب�سم�ص اإميانه ، و�سم�ص معرفته الكربى 

هلل ، فاإن عا�ص فهو يف عدل اهلل ، واإن مات ترك ولده واأهله يف عناية عدل 

اهلل ، وذهب هو الآخر مرة اأخرى اإىل عدل وعفو  اهلل يف الآخرة . 

 اإن �سعى يف اأمر واأفلح علم اأن ذلك خلريه ، واإن ف�سل علم اأن جناحه كان 

ل�سره . 

 اإنه مكافح نا�س��ط يقوم مبا يقّدره عليه اهلل وير�سى بالنتيجة اأيًا كانت. 

الذنوب  يغفر  الرحمة  وا�سع  اهلل  اأن  علم   ، مع�سية  يف  نف�سه  وجد  اإذا  اأما 

جميعا  حتى لوكانت كزبد البحر ، واأدرك باأن احل�سنة متحو ال�سيئة  . 

 اإنه يعرف اهلل ويحبه ، وبناء على هذه املعرفة واملحبة تاأتي العبادة اإىل 

نف�سه نورًا و�سياء و�سكينة ، فاليريد معها اأن ينتهي عمره  حتى يبقى اأطول 

�سهدها  العبادة من  ويتذوق ع�سل  يتاأنى يف عبادته  وهو  ربه  يدي  بني  حني 

من�سرح ال�سدر ، مفتوح القلب والعينني  . 

 اإنه يو�ّسع على نف�سه وعلى اأهليه قدر معرفته ملا و�ّسع عليه اهلل  ، ينظر 

له  ليغفر  ا�ستغفارا وعمال �ساحلا   ينتظر كل حلظة منه  اأنه  اإىل اهلل على 

وُيدخله اجلنة . 
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 ليتخيل حلظة واحدة متر عليه دون اأن يزداد اإميانا باهلل ، هذا الإميان 

الذي اقرتن معه باحلياة ذاتها فيتمنى طول لعمره حتى يتمتع بنكهة الإميان 

ويرتقي يف درجاته اإىل اأق�سى ما ميكن من معرفة اهلل . 

 ينظر لقمان اإليهما ، ثم يكمل م�سريه ، يتاأمل منظر احلياة يف مطلع يوم 

جديد ، و ينظر يف اإ�سراقة ال�سباح على حميا الأ�سياء  ،  وي�ستعيد يف ذهنه 

ذات املناظر يف امل�ساء ، هل يحمل �سكل �سجرة يف امل�ساء ذات املالمح التي 

يحملها يف ال�سباح ؟ هل يحمل وجه البقرة يف الظهرية ، ذات املالمح التي 

يحملها يف منت�سف الليل ؟ 

العمل ، مت�سي به وهو م�ستغرق يف  العجوز خطواته نحو  مت�سي بج�سده 

تفكري عميق ، يبدو للعيان كاأنه يحمل جبال على ظهره ، اإّل اأنه ي�سر على 

عدم اخل�سوع لذاك الثقل . 

فهو،  بال�سماء.  الوثيقة  بعالقته  الأر���ص  يف  يعي�ص  ال��ذي  الإن�سان  يوؤمن 

الذي يف  رزقه  وحتى   ، الأعلى  اإىل  ب�سره  يرفع  ال�سدة،  اأوق��ات  وخا�سة يف 

الأر�ص  ياأتيه رغدا  من الأعلى،  وهو كائن اأر�س�ي م�سكون بالتاأمل يف ال�سماء  

�سواء �ساء ذلك اأم مل ي�ساأ ، وباحث يف كل حلظة عن اأ�سرار ليعلمها  �سواء 

رغب يف ذلك اأم مل يرغب . وباملقابل ، فاإن الإن�سان يحظى بعناية اهلل منذ 

اللحظة الأوىل التي �سواه  فيها ، ورمبا يكون من اأكرث املخلوقات  حظا على 

الإطالق ، فهو يتمتع بكل ِنعم الأر�ص، ولديه طاقات هائلة لال�ستمتاع حتى 

باألفاظ حديث �سائق ، اأو بافرتارة ثغر، اأو بنظرة، اأو حتى باحلزن . 

 كل ما يقوم به الإن�سان خالل اليوم      والليلة يحقق له املوؤان�سة   والن�سجام، 

والتاآ لف.

اإذن، ياخليلي  الإن�سان الذي يف الأر�ص  لي�ص لديه �سيء يقدمه لرب�ه الذي 

اأن  الذي ميكن  ، ولميلك اجلديد  �سيء  لأنه لميلك خزائن   ، ال�سماء   يف 

يهديه اإىل ربه ، وحتى العبادة فهي لي�ست اأكرث من حماولة �سكر من الإن�سان 
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هلل الذي وهبه كنوز  النعمة ، هذا ال�سكر الذي لينفع اهلل ب�سيء لأن النا�ص 

ملا �سره ذلك  الأر���ص  يبق عابد واحد على �سطح  لوع�سوه حتى مل  جميعا 

ب�سيء ، ولو عبدوه جميعا حتى مل يبق كافر واحد ملا نفعه ذلك ب�سيء ، اإنه 

 ، له   الذين لي�ستغنون عن عبادتهم  ، وهم  له   النا�ص  يف غنى عن عبادة 

وهنا يود الإن�سان اأن يكرث من العبادة والقربات اإىل اهلل حتى يغفر له ذنوبه 

وحتى يبارك له  �سحته وماله وعياله ، وحتى ُيبقي له اأثرا ح�سنا  يف احلياة 

و يخرجه منها  خمرجا طيبا  . 

كلما يزداد الإن�سان اإميانا باهلل ، فاإنه يزداد توازنا يف احلياة . 

عالقة الإن�سان بربه  هي كعالقة الأر�ص بال�سماء ، ال�سماء التي لحتتاج 

اإىل الأر�ص حتى تكون �سماء ، بيد اأن الأر�ص حتتاج اإىل ال�سماء حتى تكون 

اأر�سًا ، ولي�ص بو�سعها يف اأي حال من الأحوال اأن ت�ستغني عن ال�سماء التي 

تهبها كل مقومات احلياة وال�ستمرارية ، بيد اأن الأر�ص لتقدم لل�سماء �سيئًا، 

ولمتلك اأن تقدم لل�سماء �سيئًا جمديًا مي�ص مقومات ال�ستمرار  . 

هناك ياخليلي ت�سعر باأنك ت�ستمد قوتك من رحاب هذه العالقة النورانية 

املباركة ، ت�سعر بانت�سارك على كل م�ساعر الوهن التي لجت�سر الدنو منك، 

لأنك ممتلئ بذكر ربك ، ممتلئ ب�سكينة ربك ، ثم اإنك كلما راأيت �سخ�سا 

قويا ، اأو كائنا قويا ،راأيته  يتجرد من قوته واأنت تنظر اإىل قوة اهلل التي تقف 

اإىل جانبك والتي لت�ساهيها قوة على الإطالق . 

وهنا حتى الو�ساو�ص التي تاأتيك من نف�سك ، اأو من ال�سيطان ، اأو من اأي 

مع  القوية  لأن عالقتك  لتنجح يف مهمتها   ، بك  اأذى  اإحل��اق  يريد  خملوق 

ربك جتنبك اخلو�ص يف التفا�سيل التي ميكن لل�سيطان اأن ي�سكنها ، ويفع�ّل 

داخلك حالة الو�سو�سة ، فكل يوم هو يوم جديد بالن�سبة لك ، وكل �ساعة هي 

�ساعة جديدة تفعل فيها �سيئا جديدا ميكن اأن ينفع النا�ص ، وينفع املقربني 

منك ، وينفعك يف درجات القيم والرتقاء ، وم�ساحات الت�سامح وعمل اخلري 
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يف النا�ص .  

حدود اهلل هي حدود حتدد لالإن�سان م�سار حياته  . 

اأذى  عن  تف�سلك  ح��دود  هي  بل  اهلل،  اأذى  عن  تف�سلك  ح��دودًا  لي�ست   

نف�سك اأول ومن ثم اأذى النا�ص  . 

عندما ترى ميتة على الطريق ، و ترى حد اهلل من تناول حلم هذه امليتة ، 

بيد اأنك تتجاوز حد اهلل و تاأكل من هذا اللحم ، هل �ستلحق اأذى باهلل ، اأم 

يلحق اأذى بك؟ 

عندما يودع �سخ�ص اأمانة لديك ، فيق�سي حّد اهلل اأن توؤدي الأمانة اإىل 

�ساحبها ، بيد اأنك لوجتاوزت هذا احلد و اأنكرت على املوؤمتن اأمانته ، هل 

توؤذي اهلل اأم توؤذي نف�سك وتلحق الأذى مبن ائتمنك؟ 

ميكن لك اأن تاأخذ ذلك مثاًل  يف �سائر حدود ربك ، فهذه احلدود ت�ُزال 

يف  اهلل  حّد  ترى  فعندما   ، العلني  امل�سروع  الطيب  بابها  من  تاأتيها  عندما 

الفاح�سة ،فاإنك جتد الإذن يف  عقد القران ، عندما ترى حّد اهلل يف امليتة، 

فاإنك جتد الإذن يف حلم طيب ،عندما ترى حّد اهلل يف ال�سرقة ، فاإنك جتد 

الإذن يف العمل للح�سول على مال حالل . 

اأمور  اأن تلم�سها و تراها ب�سكل مبا�سر ، لكن هناك  اأمور ميكن لك  هذه 

تكمن يف احلدود ل تلم�سها اإّل بعد ردح من الزمن ،  وهكذا كلما التزم املرء 

الإن�سان عن �سيء     اأن اهلل ما نهى  فاإنه يكت�سف ب�سكل تدريجي  بحدود ربه 

اإل كان فيه �سالح اأمره ، و له يف ممار�سته  مف�سدة يف ماله و بدنه و جاهه.

حياة ل اإله فيها ، اأر�ص خالية من نفحات اهلل ، اإن�سان ل رب له ، ينه�ص 

النا�ص �سباحا فال يجدون اأثرا ل�سرع اهلل يف الأر�ص ، يدركون باأن اهلل تخلى 

عنهم .

 اإنهم يعي�سون خارج النظام الإلهي وليفعلوا ما يفعلوا ، لن ي�سملهم البعث، 
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احل�سنة وال�سيئة �سيان ، ل عقاب ول ثواب ، ل جنة ول جحيم . اإنها حياتهم 

الدنيا وينتهون اإىل عدم .. وما الذي ميكن اأن يوؤول اإليه حال اإن�سان يقف يف 

قلب واقع كهذا . �ستتحول احلياة اإىل غابة حقيقية ، و�سيكت�سف الإن�سان باأن 

كل املوانع وال�سلطات الدنيوية ل ت�ستطيع اأن ت�سمد يف وجه فلتات الإن�سان 

من حدود ربه . ولن يكون بو�سع احلياة اأن ت�ستمر قرنًا واحدًا يف غياب حدود  

اهلل عنها وهي التي ا�ستمرت  وازدهرت �سنة بعد �سنة ، قرنًا بعد قرن حلدود 

اهلل فيها .

 فالأجل اأي �سيء يقدم الإن�سان على ح�سنة ، ولأجل اأي �سيء ل يقدم على 

اقرتاف �سيئة . لأجل اأي �سيء ي�سدق ، ولأجل اأي �سيء ل يكذب . �سيتبني 

للنا�ص باأن وجود اهلل هو الذي كان يحد من ارتكاب كل هذه اجلرائم الكبرية 

وال�سغرية التي باتت ترتكب دون �سابط ، �سيتبني للنا�ص باأن وجود اهلل هو 

الذي كان يجعل الغني يعطي املحتاج زكاة ماله  . �سيكت�سف باأنه غري قادر 

على ال�ستمرار يف احلياة دون رب ولن تبقى له غري الذكرى مما قد �سلف. 

اأنه  يتعلم منها حتى  اأن  التي ميكن لالإن�سان  بالآيات  اأر�ص اهلل مليئة  اإن 

يغدو -  يف اأعلى مراحل التعلم -  عاملا تفوح منه روائح  الإن�سان الطيبة ، 

اآيات هذه  النفتاح على  الرتقاء يف  ت�سعر بعظمة  الإن�سان  اإىل هذا  فتنظر 

الأر�ص يف النا�ص ويف الطبيعة الغنية بكل اأ�سكال احلياة . وهذه من النعم 

الكربى التي اأنعم بها اهلل على الإن�سان ياخليلي ، نعمة اأن ياأتي اهلل اإن�سانا 

من كنوز علمه ، ثم يف مراحل متقدمة اأخرى يخ�سه مبعارف ليعلمها غريه، 

فريى بحد�سه ونظره ما ليراه وليحد�سه غريه من النا�ص  . 

تراه اإن نظر يف وجه ،  علم ما وراء معامل �ساحبه . 

اإن ا�ستمع اإىل �سوت ،  ا�ستبطن نربات خفية من خالل ذاك ال�سوت . 

 اإن راأى حادثًا ،  اأخذ منه العربة بقوة املالحظة التي ميتلكها . 

 وما ذلك اإل لأن �سمعه يتلقى الأ�سوات ب�سيء من خ�سو�سية ،
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 نظره يقع على املوجودات ب�سيء من ال�ستثنائية  ،

 حوا�سه تنبئه باأحداث و�سيكة الوقوع  ، فهو مدرك باأنه وريث الأنبياء ،  

اإياها اهلل ، فهو يتمتع بخ�سال  وبناء على هذه املكانة النفي�سة  التي وهبه 

ليتمتع بها غري الأنبياء ، حتى عالقته باهلل تعبق بهذه  املزايا . فقد جعله 

وينحت  ق�سورًا   �سهولها  من  يتخذ  فيها  وب��واأه  الأر���ص  واأورث��ه  خليفة  اهلل 

اجلبال بيوتًا . 

دوما  يا لقمان ميكن اأن تنظر اإىل اأن اهلل  مينحك ما ميكن اأن تكون مبذرا 

فيه ، وبذات الوقت مينحك حرية اأن تكون مبذرًا ، اأو تكون مقت�سدًا .

 اأنت الآن جتل�ص اإىل مائدة عليها األوان متعددة من طعام �سهي و�سراب 

�سائغ .

الطعام،  هذا  لتناول  وقابلية  �سهية  ومنحك    ، الطعام  هذا  اهلل  منحك 

بيد اأنك من تلقاء نف�سك ترتك �سيئا على هذه املائدة  قبل اأن ت�سجرمنه،          

بل تنه�ص ويف نف�سك رغبة يف البقاء مزيدا مع م�سامريك .  

ُتقاد،           ل  اأنك  و  زمامك  على  وب�سيطرتك  نف�سك  على  بقوتك  ت�سعر  هنا 

ن ، بل ُتذِعن  .  بل تقود ، ل تذعمَ

 ثم ترى هذا ب�سكل تلقائي يجري على �سائر ممار�ساتك و �سلوكياتك يف 

احلياة ويف النا�ص ويف نف�سك .                           

  اإن اهلل يرزقك ب�سيء من مال ، لكن لي�ص مطلوبا منك اأن تنفق هذا املال 

يف يوم . 

اإياها ،  فهو يعطيك زاد    هذه هي امل�سوؤولية احلقيقية التي يهبك اهلل  

يومك و زاد غدك وما بعد غدك ورمبا زاد عمرك كله يف يوم واحد اأو �سهر 

واحد اأو �سنة واحدة ،  تبقى اأمامك اأن تكون مق�سطا يف هذا الزاد و األ تنفقه 

جملة واحدة . 
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اأنه  الأوىل على  للوهلة  ُيظن  التبذير خالف ما  نقي�ص  الق�سط  هنا يكون 

�سكل من غل اليد . اإنك حتتاج  الق�سط يف �سائر حياتك  حتى تقي نف�سك 

مذموم  هو  ال��ذي  البخل  نقي�ص  يكون  بذاته  وه��ذا   ، الفو�سى  و  الهمجية 

 ، الق�سط   نقي�ص  البخل  لأن  الإن�سانية،  املبادئ  و  والأع��راف  ال�سرائع   يف 

نف�سه                                            على  �سواء  اهلل  اآت��اه  �سيئا مما  ينفق  ول  عنقه  اإىل  يده  يغل  فالبخيل 

اأو على الآخرين  .        

 احلياة هنا تقرتن بوجود اهلل يف نف�ص هذا الإن�سان ، فهو يقدم كل هذه 

ال�سلوكيات لأنه موؤمن باأن اهلل يرى كل هذه املواقف منه ، ثم اإن هذه الأعمال 

ال�ساحلة واإن كانت تلبث يف الأر�ص اإل اأنها ت�سعد اإىل ال�سماء اأي�سا حيث 

�سيلحق بتلك الأعمال ويكون معها . 

اأمام الإن�سان ، لي�ص املوؤمن باهلل  على هذا املف�سل ي�سرق نور دين اهلل  

فح�سب ، بل املوؤمن بقيم الإن�سان فيه ، املوؤمن بروح العطاء وفعل اخلري ، 

املوؤمن بحب الإن�سان لأنه ي�سعر ويعي�ص حالة رباط قوي بينه وبني اأي اإن�سان 

يراه ، اإنه يرى نف�سه يف الآخرين ، ويرى الآخرين يف نف�سه ،  فلو كان الإن�سان 

دون اإله للبث يف حالة الفو�سى هذه ، ولكان اأباأ�ص الكائنات يف الوجود،  لكنه 

يعي�سها  التي  له هذه احلياة  وله خالق ينظم    ، اإلها  له  لأن  كائن حمظوظ 

وينقذه من حالة الفو�سى الكامنة يف اأعماقه ويفقهه يف حب اخلري  واحلكمة، 

فتتحول الظلمات اإىل اأنوار ومي�سي الغمو�ص و�سوحا ، ويتحول  املجهول اإىل 

مدارج م�سيئة اأمامه . 

يوليه  اأن  و�ساء  الإن�سان  يخلق هذا  اأن  �ساء  اإله  الكربى من  التعاليم  اإنها 

عنايته و�ساء اأن ينظر اإليه بالرحمة  . 

الإن�سان كلما ا�ستوعب هذه الآيات من اهلل ، ات�سعت مداركه وانفتح ن�سجه 

وانتظمت حالة الفو�سى يف نف�سه ، هذا التنظيم الذي يهب حلياته معنى ،  

ولوجوده كاإن�سان قيمة غنية  . 
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اإن ما ي�ساعد الإن�سان على اأن يخفف من الفو�سى غري املنظمة هو العقل 

الذي ق�سمه له اهلل ، هذا العقل الذي يجعله من�سبطا ب�سلوكه الإن�ساين وغري 

متبع لغرائزه الع�سوائية . 

 فاملتعة ،  كل املتعة تكمن يف مدى املقدرة على  قمع تلك الغرائز الع�سوائية 

اأكرث مما تكمن يف حتقيقها ، لأنك عند ذاك ت�سعر باأنك قادر ب�سكل فعلي 

واملعنوية من  املادية  اأوغرائزك  �سهواتك  تتمكن  اأن  نف�سك دون  قيادة  على 

قيادتك نحو اأودية ال�ستات ،  ثم اإنك هنا متتلئ �سعورًا باأنك قادر اأي�سًا على 

قيادة اأ�سرتك . 

  فاأنت ت�سعر بالعتزاز ،  نقي�ص ذاك الذي يفقد هذا ال�سعور بالعتزاز،  

مييل                     يجعله  ال��ذي  القيادة  يف  الإح�����س��ا���ص   وه��ذا  بالبطولة  املعنى  وه��ذا 

اإىل العبث و الالالتزام نتيجة في�سان متاهات  الفو�سى العارمة التي مي�سي 

مب�سيئتها  . 

هنا تدرك باأن الإن�سان يقرر ما يكونه يف احلياة ، يقرر اأن يكون طيبا ، 

اأو يكون خبيثا ،  اأن يتمتع ب�سمعة طيبة ، اأو يتمتع ب�سمعة �سيئة ، وتدرك هنا 

اأن النجاح ليتحقق بالأمنية فقط ، كما اأن الف�سل ليتحقق بالأمنية فقط ، 

مثل اأن ح�سولك على طعام من نتاج جهدك ليتحقق بالأمنية فقط ، كما اأن 

ح�سولك على طعام ب�سطو ليتحقق باأمنية فقط .

اإنك حتتاج اإىل ال�سرب على عملك ، حتتاج اإىل حتمل امل�ساق ، واملتابعة ، 

والإ�سرار حتى تبلغ هدفك الذي طمحت فيه ومتنيته لنف�سك .

 ترى �سخ�سا ياأتي اإىل عمل وهو يجر خطاه ، وكاأنه ياأتي  »جرب اخلاطر«، 

غري  اإن�سان  باأنه  النا�ص  يف  ليقول  يرتاجع  حتى  حجة  اأي  عن  يبحث  كاأنه 

حمظوظ ومكتوب عليه الف�سل يف كل عمل . اإىل جانبه ترى �سخ�سا ي�سر 

الأم��ل لأنه  اإن��ه ليفقد   ، واح��دة   لو مل يحالفه احلظ مرة  على عمله حتى 

يقرن حياته بعمله فرتاه يبلغ الهدف ولو متاأخرا فيكون اأف�سل من جاره الذي 
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ركن اإىل الياأ�ص ولبث فا�سال يف احلياة لمكانة له ، ول بيت ، ول اأ�سدقاء ،              

ول اأ�سرة حميمة  ، ول مكانا طيبا يف حميطه . وهنا يكون اأمامك اأن تنظر 

ب�سيء من التاأمل باأن الإن�سان هو عمله ، وهنا يت�سع �سدرك لتاأخذ م�ساحات 

اأخرى  من التاأين يف جل خطوات حياتك  . 

   

 *             *           *
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لقمان احلكيم .. 

 ويل اهلل .. 

اإنه الرجل الذي مالأ الدنيا بحكمته . 

حتى النبي داود اأ�ساد بحكمته 

انظروا اإىل م�سريه على اأر�ص اهلل 

اإنه اأ�سود ، لكن وجهه منار بنور احلكمة 

انظروا اإىل توا�سعه حتى يف اإلقاء ال�سالم 

اإنه الرجل الذي ميكن للمرء اأن يتعلم منه الكثري . 

ينه�ص   ، ح�سودهم  و�سط  مي�سي  وهو   ، وتنخف�ص  النا�ص  اأ�سوات  تعلو 

اجلال�ص احرتاما ملروره اأمامه واإلقاء ال�سالم عليه . 

يتحا�سون القرتاب منه حتى ل ي�سببوا له حرجًا ،  وهو ال�سيخ امل�سن الذي 

لن يرد اأحدا حتى لو وقف ي�ساأله ثالثة اأيام متوا�سلة .

منا�سبة                      يف  روؤيته  اأو   ، العمل  يف  اأو   ، البيت  يف  اإليه  الذهاب  يف�سلون   

يف  معهم  وج��وده  جمرد  اأن  يوقنون  وهم   ، ومعارفه  حكمته  من  للتزود  ما 

احلياة يخفف عنهم الكثري من اآلم احلياة ، عندما ينظرون اإليه يعرتيهم 

اإح�سا�ص بال�سكينة وراحة النف�ص .

 يدب بخطواته على الأر�ص ، وينظر اإىل الألوان بده�سة ، ينظر كاأنه يدخل 

احلياة اأول مرة ، حتى زوجته عندما ينظر اإليها يف ال�سباح ينتابه اإح�سا�ص 

باأنه ينظر اإليها لأول مرة ، واأنه �سوف يرى فيها �سيئا مل يره من قبل ، اإنه 

دائم التوقع لوقوع مفاجاآت لتخطر له على بال  ، ويعلم باأن م�ساحة اجلهل 

لديه هي اأو�سع اأ�سعاف املرات من م�ساحة العلم . 

تاأخر موعد الغداء ، ومل يقبل ثاران حاماًل له الزاد ، راوده وجل ، فاجته 
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�سوب البيت . 

ولج بخطوات باردة كربودة البيت الذي لحراك فيه ، وعلى عجل خرج 

نحو �سعة الأر�ص بحثا عن زوجته ، وابنه . 

لبث يرك�ص وهو ينادي با�سميهما حتى لفت نظره منظر مروع . 

تقدم منه واإذا ببقايا عظام ولده وامراأته مع ثيابهما املمزقة . 

اأدرك عندئذ اأن الذئاب نه�ستهما  . 

التي تتبعها تلك احليوانات  لبث ينظر بذعر ، وهو يتخيل تلك الوح�سية 

اأن  اللحظة  تلك  له يف  ملاذا خطر  ولي��دري   ، القوة  قانون  ال�سر�سة يف ظل 

يقارن بني ما يقوم به الإن�سان بحق الإن�سان ، ويرى اأنه  قد يفوق ما يقوم به 

احليوان الفتاك بحق الإن�سان ، اأو بحق فري�سة �سعيفة تقع بني اأنيابه . 

عاد لقمان وحيدًا ، وكاأنه مل يتزوج قط ، كاأنه مل ي�سبح اأبًا قط . اإنها ذات 

احلدة التي يعي�سها ، ذات العزلة التي اأم�سى فيها حياته . 

بعد نحو �ستة �سهور خطرت له فكرة الهجرة من هذه البقاع . 

مل يرتدد يف بيع البيت وما يحتويه من متاع ، اأعاد الديون اإىل اأ�سحابها، 

وكرثت   ، �سيته  ذاع  ال��ذي  داود  والنبي  والقا�سي  امللك  دي��ار  نحو  واجت��ه  

الأحاديث حول �سخ�سيته .  

 ، والإ�ساعات  والأقاويل  الأح��داث  وكثري  �سخ�سيته  الغني يف  الرجل  هذا 

وكذلك كثري العبادة واحلكمة  واملعرفة وال�سجاعة ، وهذا الرجل املزواج. 

بداأ ظهور داود عندما كان �سابًا �سغريًاً يرعى الغنم لأبيه، كان ذلك عندما 

ظهر جالوت متحديا بني اإ�سرائيل ، وطالبا اأي �سخ�ص ميكن اأن يبارزه .

 كان داود قد ذهب اإىل جي�ص طالوت ليطمئن على اإخوته الثالثة يف ذاك 

اجلي�ص ويعود لينقل اأخبارهم لأبيه . 
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علم داود عن جربوت هذا الرجل الذي ينذر بهزمية جي�ص طالوت الذي 

من �سمنه اإخوته الثالثة ، عند ذاك �ساأل داود عن مكانة الرجل الذي �سوف 

يتمكن من قتل جالوت اجلبار، فقيل له  باأن امللك طالوت �سوف يزّوجه ابنته، 

ويغدق عليه  املال واجلاه جزاء له لنت�ساره على العدو الذي يهدد ملكه . 

وهو   ، بحياته  املخاطرة  هذه  على  ليقدم  الكافية  ال�سجاعة  داود  امتلك 

ال�ساب ال�سغري  يف مواجهة جربوت جالوت الذي يرهبه ويخاف لقاءه جل 

اأحدهم  ليدنو  وي�ستفزهم  املقاتلني  يتحدى  اإنه  بل   ، اإ�سرائيل   بني  مقاتلي 

منه . 

جالوت  فيبدي   ، الرجل  ذاك  اإىل  �سوته  ي�سبقه  ال�ساب  يتقدم  عندئذ 

ملبارزته،                                                                                                                                         ال�سجعان  املقاتلني  عن  يبحث  فهو  با�ستهزاء،  ويجيبه  ازدراءه، 

ال�سجاعة  يف  م�ستواه  من  ويجعله  معه  التبارز  بخجل  ي�سعر  فتى  عن  ل 

والقوة. 

ليقع  وخربة  به مبهارة  ورمى  بحجر  داود مقالعه  زّود  اللحظة  تلك   يف 

احلجر بقوة الدفع على جبهة جالوت ويقع من اإثر ذلك على الأر�ص ، وعلى 

عجل �سارع اإليه داود ودون اأي تردد رفع �سيفه وقطع به راأ�سه .

مل ي�سدق اأحد اأن ذلك قد حدث بالفعل ، واأن ذاك الكابو�ص الذي كان 

يهدد جي�سا باأكمله قد اأزاحه �ساب يف مقتبل عمره ، بيد اأنها احلقيقة التي 

فعلت فعلها وجعلت الهزمية جلنود جالوت اأمام م�سهد موت قائدهم احلتمي 

مما جعلهم ك�سياه دون راع يف وح�سة عراء  . 

اأ�سماع طالوت الذي فرح �سديد الفرح ، ورغب يف  �سرعان ما بلغ اخلرب 

روؤية هذا الفتى الذي قام بهذه البطولة . 

كان النت�سار الأول الذي يحققه هذا الفتى الذي  غدا له عهد يف ذمة 

امللك طالوت باأن يزوجه ابنته ، وبالفعل مل يجد طالوت  اأي خمرج �سوى اأن 

يفي بعهده مع هذا البطل ، فتزوج داود من )ميكال ( ابنة امللك طالوت ، ثم 
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اأعطاه مال مكافاأة له ، ووفاء بالعهد . 

داود بن ي�ص بن عوبيد بن عز بن �سلمون بن نح�سون بن عّمينا داب بن 

ح�سرون بن فار�ص بن يهود بن يعقوب . 

بغتة يغدو ا�سما لمعا يف بني اإ�سرائيل ي�سار اإليه بالبنان ، ُي�سرب به املثل 

ل�سجاعته ، ثم يحقق انت�سارات اأخرى ، في�سعر طالوت بخوف على ملكه من 

هذا الفتى ال�سجاع الذي يقود احلروب ويحرز النت�سارات الباهرة فيها ، 

فتخطر له فكرة التخل�ص منه باأي طريقة كانت خوفا على ملكه ، فهو بهذه 

ال�سجاعة يكت�سب ثقة املقاتلني ، وثقة عموم النا�ص ، وهو الذي يقود اجليو�ص 

ويحمي املُلك والأمن  . 

ا�ستطاع داود اأن يدرك باأن امللك ي�سعى اإىل التخل�ص منه ، وقد فعل ذلك 

اأن املحاولت باءت بالف�سل وجنا من موت حمقق ،ورغم  اإّل  اأكرث من مرة 

ذلك لبث داود خمل�سا ، يقدم له الطاعة .

 يف بع�ص الوقائع اأظهر له داود باأنه ي�ستطيع اأن يتخل�ص منه وينتزع منه 

املُلك كما تو�سو�ص له نف�سه ، لكنه ل يفعل ذلك ، وهو ل يريد اإّل اأن يح�سن 

به الظن . 

الو�ساو�ص  ولبثت   ، به  كاملة  ثقة  اإىل  يتو�سل  اأن  ي�ستطع  مل  طالوت  لكن 

ت�ستعل لديه نحو هذا الفتى رغم اإخال�سه ال�سديد ، واأنه بالفعل لو اأراد اأن 

يتخل�ص منه وينتزع منه امللك لفعل يف فر�ص �سانحة ، اإّل اأن ذلك مل يكن 

يخطر على باله . 

فر�سة  كل  وينتهز  ثقة  اأي  يوليه  ل  الذي  امللك  من  داود  يئ�ص  ذاك  عند 

للتخل�ص منه ، فما كان عليه اإّل اأن تركه و�ساأنه ، وانف�سل  عنه بهدوء . 

عند �سيوع نباأ انف�سال داود عن طالوت ، �ُسنْت عليه احلروب التي ق�ست 

عليه مع ثالثة من اأولده .
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طالوت  من  �سلبيا  موقفا  اتخذ  قد  �سموئيل  النبي  كان  الوقت  ذاك  يف   

ن ميكن اأن يتوىل امللك بعد  ب�سبب معاملته ال�سيئة لداود ، وراأى اأنه اأف�سل ممَ

هذه الهزائم التي ت�سبب بها طالوت واأودت بحياته وحياة ثالثة من اأولده ، 

وهزمية جي�سه ، وزحزحة امللك . 

ِبل داود اأن يكون ملكا ، �سعد اإىل حربون ، وح�سر  اأمام تلك الدعوات قمَ

بني  اأ�سباط  بع�ص  لكن ذلك مل مينع    ، املبايعة  لهذه  يهوذا   �سبط  روؤ�ساء 

اإ�سرائيل من ت�سكيل جي�ص بقيادة ابن طالوت ) اإي�سبو�ست ( ملواجهة جي�ص 

امللك داود . 

مبقتل  اإي�سبو�ست  جي�ص  ه�ُزم  حتى  اجلي�سني  بني  فتاكة  حرب  احتدمت   

قائده ، الأمر الذي جعل داود ملكا على عموم بني اإ�سرائيل وقد بلغ ثالثني 

�سنة من عمره . 

بعد ذلك اآتاه اهلل النبوة ، وجعله ر�سول اإىل بني اإ�سرائيل .

انظر يالقمان اإىل احلروب التي يخو�سها الإن�سان �سد الإن�سان يف �سبيل 

اإرواء غريزة التملك . 

يقدم الإن�سان على قتل الإن�سان ، عندما ميتلئ حقدًا 

لي�ص بو�سع الإن�سان  اأن يفعل �سيئا دون اأن ينري احلب دروب اأقدامه ودروب  

الأخوة  ون��ور   ، املحبة  بنور  اأ�سرق  اإذا  اإل  قويا  الإن�سان  يكون  لن   ، اأفئدته 

اخلا�سرة  التي خ�سرها يف حروبه  قوته  ي�سرتد  اأن  بو�سعه  لي�ص   ، الإن�سانية 

مع بع�سه البع�ص بالدرجة الأوىل  اإل  عندما تكون طاقة الت�سامح يف نف�سه  

اأعلى من طاقة العقاب ، عندما يحب بع�سه البع�ص ويحب الآخرين كحبه 

لبع�سه البع�ص ، عندما ينظر باأن الن�سر  لن يكون  بقوة ال�سيوف  ، و فقط 

املوت ، ول�سيء غري املوت يكمن له ولغريه يف �ساحات ال�سيوف   . 

اإذا كان قبل  اإل  اأن يكون قوة عظمى يف الأر�ص   لن يكون بو�سع الإن�سان 
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ذلك حمبة عظمى يف الأر�ص  . 

املوؤمن يحقق �سعائر دينه قدر تفاعله مع اأفراح واأحزان النا�ص من حوله 

الذين هم من ملل وعقائد واأديان اأخرى ، ويكون مق�سرا يف حتقيق �سعائر 

ليفرح   ، ه��وؤلء  اإخوانه  عن  وعزلة  قطيعة  يف  واأهله  نف�سه  جعل  كلما  دينه 

لفرحهم وليحزن حلزنهم ، اأو يفرح حلزنهم ويحزن لفرحهم ، وي�سعى اإىل 

قطع كل �سلة بهم ، فال �سالم ، ول حديث ، ول �سداقة ، ول�سراكة عمل ، 

ولزيارات ، ول�سراء متاع منهم ، اأو بيع متاع اإليهم . 

 جاء الدين ليفتح كل اأبواب املحبة  التي كانت مغلقة   بني الإن�سان واأخيه 

الإن�سان  ، ويغلق كل اأبواب البغ�ساء التي كانت م�سرعة بني الإن�سان واأخيه 

كلها يف  الإن�سانية  بيت  الأر���ص هي  باأن  اأجمعني  للنا�ص  وليقول   ، الإن�سان  

عائلة ب�سرية متحابة ، ولي�ست العبادات وحدها هي التي حتبب النا�ص اإىل 

اهلل ، بل املحبة والت�سامح وال�سخاء .

يعي�ص  حالة  اأن  ي�ستطيع  داخله  حتى  لالإن�سان غرينزع احلقد من  لي�ص 

توازن وازدهار يف جمتمعه  ، واإذا نظرت اإىل مراحل ال�سلم التي نعمت بها 

باأنها جمتمعات متعا�سدة متحابة فيما  ،  �سيجلو لك  الب�سرية   املجتمعات 

هذه   ، الرايات  كل  تعلو  بينها  فيما  املحبة  راية  واأن  الأوىل  بالدرجة  بينها 

ل�سانه           اأو  لونه  كان  مهما  املجتمع  اأبناء هذا  من  فرد  كل  التي جتعل  الراية 

اأو معتقده ي�سعر بحالة عائلية كربى نحو املجتمع الكبري الذي  ينتمي اإليه  . 

والنتمائية   الجتماعية  عائلته  هو  فيه  يعي�ص  ال��ذي  الإن�ساين  املجتمع 

الكربى ليقل حميمية وانتمائية عن عائلته ال�سغرية يف بيته ال�سغري . 

وتعا�سدهم  املجتمع  هذا  اأف��راد  متا�سك  قوة  قدر  على  بالقوة  ي�سعر  اإنه 

وحتاببهم ، هذه القوة التي هي الوحيدة الكفيلة بت�سدي هذا املجتمع لأعتى 

الرياح . 

، مي��رون مرور  اأدواره��م ويذهبون  ي��وؤدون  امللوك   ف��اإن  الع�سور  على مر 



193

اأو مرور اللئام  من حقبة �سغرية يف دميومة الإن�سانية ، الإن�سان  الكرام ، 

�ل�مَ�ك  الذي هو الرثوة الباقية املفتوحة التي لنهاية ولحدود لها ، الذي هو ممَ

الأر�ص وهو �سيدها الأوحد وهو م�ستقبلها . 

ثمة ن�سيج اإن�ساين متداخل لي�ص بو�سع اأحد اأن يفككه ، ويف النهاية وبعد 

دهور من حروب اأهلية ونزف داخلي ، فاإن الإن�سان ليجد غري اأن يركن اإىل 

بع�سه البع�ص لأنه يكت�سف باأن  قرية واحدة لتكّون مدينة ، واأن لغة واحدة 

لت�سنع عاملًا ، واأن قوما واحدا ليقدم ح�سارة ، واأن عقيدة واحدة لتهب 

غنى . 

امليزات  من  الكثري  الرجل  هذا  اأعطى  قد  اهلل  اأن  احلكيم  لقمان  يعلم  

والقدرات وال�سفات . 

ي�سبحن  له اجلبال والطري  ، و�سخ�ّر  ، وف�سل اخلطاب  اآتاه اهلل احلكمة 

معه يف الع�سي والإبكار . 

كما اأن اهلل اأنعم عليه ب�سوت بالغ احل�سن ، وهو الذي ين�سد بعذوبة �سوته، 

وي�سدح م�سبحا ربه ، وذاكرا اأف�ساله عليه . 

يتوق لقمان اإىل اأن ي�ستمع اإىل �سوته وهو يتغنى بكالم اهلل يف الزبور،

من جهة اأخرى ت�سّبح معه اجلبال ، ويغّرد معه الطري . 

يريد اأن ينظر اإىل هذا الرجل الذي األن له اهلل احلديد ، فيكون بني يديه 

كما ي�ساء ، ي�ستجيب له كما ت�ستجيب الطيور ، وت�ستجيب اجلبال . 

اإ�سافة اإىل اأن  له جتربة زواج مع ن�ساء كثريات .  

يرّوجها   ، �سخ�سيته  عن  �ستى  �سائعات  لت�سرب  كافيا  يكون  ه��ذا  لعل 

خ�سومه، وتنطلق بنحو مت�ساعد على األ�سنة النا�ص من ديار اإىل ديار . 

واأغرب ما يرددون مما ل ي�سدقه عقل ول يقبل به قلب موؤمن بنبوة داود 



194

اأن ال�سيطان قد متثل يف �سورة حمامة من ذهب حتى وقعت عند رجليه وهو 

قائم ي�سلي ، فمد يده لياأخذها ، فتنحت ، فتبعها ، فتباعدت حتى وقعت 

يف  فيبعث  تقع  اأين  فنظر   ، الكوة  من  فطارت   ، لياأخذها  فذهب   ، كوة  يف 

اأثرها، فاأب�سر امراأة تغت�سل على �سطح لها ، امراأة من اأجمل النا�ص خلقا، 

فاأتت منها التفاتة فاأب�سرته ، فاألقت �سعرها فا�سترتت به،  فزاده ذلك رغبة 

فيها. 

ويقال : ف�ساأل عنها فاأخرب اأن لها زوجا ، واأن زوجها غائب مب�سلحة كذا 

وكذا  . 

ويقال : فبعث اإىل �ساحب امل�سلحة اأن يبعثه اإىل عدو كذا وكذا ، فبعثه ، 

فقتل يف املرة الثالثة ، وتزوج امراأته . 

عند  بامراأة  هو  ف��اإذا   ، وقعت  اأي��ن  لينظر  عليها  فاأ�سرف   : اأي�سا  ويقال 

راأ�سها فغطت ج�سدها  راأت ظله حركت  فلما   ، تغت�سل من احلي�ص  بركتها 

اأجمع ب�سعرها ، وكان زوجها غازيا يف �سبيل اهلل ، فقدمه يف حملة التابوت 

فقتل وملا انق�ست عدتها خطبها داود . 

اأقوام  اإح���رتام  ع��دم  يف  واأب��ل��غ  ذل��ك  من  ت�سعيدا  اأك��رث  نحو  على  ويقال 

لأنبيائهم: واأما داود فاأقام يف اأور�سليم وكان يف وقت امل�ساء عندما قام عن 

�سريره ومت�سى على �سطح بيت امللك ، فراأى من على ال�سطح امراأة ت�ستحم، 

 : واحد  فقال  امل��راأة  عن  و�ساأل  داود  فاأر�سل   ، املنظر  جميلة  امل��راأة  وكانت 

األي�ست هذه بت�سبع بنت اليعام ، امراأة اأوريا احلثي . 

من  مطهرة  وهي  معها  فا�سطجع   ، عليه  فدخلت  واأخذها  داود  فاأر�سل 

طمثها ، ثم رجعت اإىل بيتها ، وحبلت املراأة فاأر�سلت واأخربت داود ، وقالت: 

اإين حبلى . وكتب يف املكتوب يقول :  اجعلوا اأوريا يف وجه احلرب ال�سديدة.

ويقال : كان داود قد بعث اأوريا يف بعث ف�سعد داود احلائط لياأخذ الطري 

واإذا امراأة اأوريا تغت�سل ، فنظر اإليها داود وافتنت بها فكتب داود اإىل قائد 
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جي�سه : �سع التابوت بينك وبني عدوك وقدم اأوريا . 

 فقدمه فقتل ، ثم تزوج داود زوجة اأوريا . 

ويقال : ما اأ�ساب داود ما اأ�سابه  بعد القدر اإل من عجب عجب به ، فكره 

اهلل ذلك فقال : يا داود  لأكلنك اإىل نف�سك يوما  . 

قال : يا رب فاأخربين به . 

فاأ�سابته الفتنة ذلك اليوم . 

ويقال : كان يفرغ نف�سه لعبادته يوما ، ويقعد يف حمرابه يوما ، ويقعد لبني 

اإ�سرائيل فيحكم بينهم ، فلما كان اليوم الذي وعده اهلل عزوجل ، ا�ستدت 

عبادته وخال يف حمرابه ، وحجب النا�ص عن نف�سه وهو يف حمرابه ي�سلي . 

فاإذا بطائر قد وقع بني يديه جناحاه زبرجد اأخ�سر ، فقام لياأخذه فطار 

الطائر ووقع على حائط بيت اأوريا بن حنان ، وكان داود قد بعث اأوريا يف 

بعث ف�سعد احلائط لياأخذ الطري ، واإذا امراأة اأوريا جال�سة تغت�سل ، فلما 

راأت ظل داود ن�سرت �سعرها وغطت به بدنها . 

اإىل �ساحبه  ، فكتب داود  اإىل حمرابه  اإليها داود فافتنت بها ورجع  نظر 

الذي بعثه اأن �سع التابوت بينك وبني عدوك وقّدم اأوريا بن حنان بني يدي 

التابوت . 

 فقدمه فقتل . 

ويقال اأن داود كتب اإىل �ساحبه:  اأن ل تقدم اأوريا بني يدي التابوت ورده. 

 فقدم اأوريا اإىل اأهله ومكث ثمانية اأيام ثم مات . 

ويقال : اإن املراأة اإذا مات بعلها اأو قتل ل تتزوج بعده اأبدا ، واأول من اأباح 

اأوريا ملا قتل ،  اأن يتزوج امراأة قتل بعلها كان داود ، فتزوج بامراأة  اهلل له 

وانق�ست عدتها منه . 
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اإنه الرجل الأكرث تعر�سا للتجريح ، والأكرث قوة ونفوذا يف هذا الع�سر . 

يف املا�سي كان دور النبي يكاد يقت�سر على الإر�ساد الروحي دون اأن ميلك 

النفوذ واجليو�ص والأموال ، الآن يقوم هذا الرجل الكبري باملهمتني ال�ساقتني 

معا ويحقق فيهما جناحا بالغا . 

وحارب   ، فهزمهم  موؤاب  اأهل  وقاتل   ، عليهم  فانت�سر  احلنفاء  مع  قاتل 

اأددازار ملك �سوبا فانهزم تاركا له األف مركب و�سبعة اآلف من اخليل . 

الآن يكاد يكون �سيدا على زمنه يقف الآلف من اجلنود يف ا�ستعداد تام 

ليال نهارا يف حرا�سة حمراب عبادته ، اإىل جانب ذلك فقد جعله اهلل نبيا ، 

�ل�مَ�كية والق�سائية  
واأنزل عليه كتابا ، وهو يقوم مبهمته النبوية والر�سولية واملمَ

ماوجد اإىل ذلك �سبيال . 

 ي�سوم يوما ويفطر يوما، يقوم ن�سف الليل، وينام ثلثه ، ويقوم �سد�سه.  

 ، بالطاعة  ، يداوي وده  بود  ، داود لأنه يداوي جرحه  يا لقمان  اإنه داود 

الرجل الذي يعي�ص الدنيا ، ويعمل لالآخرة ، يتفاعل مع كل جمريات احلياة، 

وهو على �سلة دائمة مع ربه ، اإنه يحرك زمنا باأكمله . 

 يتتبع لقمان اأنباء الرجل ، ويتعلم درو�سا منها .

اإىل معرفة  وي�سعى   ، بتقدير  ذك��ره  اأم��ام  لقمان  يقف  ال��ذي  الرجل  اإن��ه   

اأخباره . 

القرنني  ذو  والنبي  امللك  بعد  الب�سرية  تاريخ  يف  الثاين  والنبي  امللك 

)عيا�ص( رغم العدد الهائل من ت�سل�سل الأنبياء الذين لبثوا يف النبوة دون 

اأن ميلكوا ، اأو يتمتعوا بهذا النفوذ وهذه القوة . 

اإنه ين�سج من   ، بالن�سيج  يت�سرف داود باحلديد بني يديه كما يت�سرف 

زرد احلديد دروعا من�سوجة ، ويقط�ّعه ، ويلويه بيديه كما ي�ساء . 
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وقد عل�ّمه اهلل كيف يق�سي يف النا�ص باحلق ، ومما يرويه النا�ص اأنه كان 

عليه  دخال  وقد  �سخ�سني  يرى  وهو  بفزع  اأح�ص  وفجاأة  حمرابه  يف  ي�سلي 

املحراب رغم احلرا�سة ال�سديدة ، وحتذيره األ ّيدخل عليه اأحد وهو يف حالة 

العبادة  . 

عند ذاك قال : ل تخف ، خ�سمان بغى بع�سنا على بع�ص ، فاحكم  بيننا 

باحلق ول ت�سطط  . 

ثم قال اأحد الرجلني : ل تخف يا �سيدي ، بيني وبني هذا الرجل خ�سومة، 

وقد جئناك لتحكم بيننا باحلق . 

قال داود : ما هي الق�سية 

قال الرجل الأول : اإن هذا اأخي له ت�سع وت�سعون نعجة ويل نعجة واحدة ، 

وقد اأخذها مني . 

قال  : اأعطها يل  . واأخذها مني . 

قال داود دون اأن ي�سمع الطرف الآخر وحجته : لقد ظلمك ب�سوؤال نعجتك 

اإىل نعاجه ، واإن كثريا من ال�سركاء يظلم بع�سهم بع�سا اإل ّ الذين اآمنوا . 

بعد ان�سرافهما  اأح�ص داود باأنه ت�ّسرع يف احلكم ، فهو مل ي�سمع �ساحب 

الت�سع والت�سعني نعجة الذي رمبا كان على حق يف ذلك ، فخر راكعا و�سجد 

النا�ص         املتخا�سمني من  األ يحكم بني  عل�ّمه اهلل  وقد   ، لذنبه  وا�ستغفر  هلل 

اإل اإذا �سمع اأقوالهم جميعا . 

 ، املعريف  الن�سج  يف  �سعة  فيزداد   ، الوقائع  هذه  كل  اإىل  لقمان  ي�ستمع 

ويزداد اإدراكا باأن على املرء اأن يتعلم من النا�ص جميعا ، من كبريهم ، ومن 

�سغريهم ، من حكيمهم ، ومن �سفيههم . 

ويقال : بينما امراأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن اإحداهما . 
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فقالت هذه ل�ساحبتها : اإمنا ذهب بابنك اأنت . 

وقالت الأخرى : اإمنا ذهب بابنك . 

فتحاكما اإىل داود ، فق�سى به للكربى ، فخرجتا على ابنه �سليمان وهو ابن 

اأحد ع�سر �سنة ، فاأخربتاه فقال : اأئتوين بال�سكني اأ�سقه بينكما . 

قالت ال�سغرى : ل .. يرحمك اهلل ... هو ابنها . 

عندئذ ق�سى  به لل�سغرى . 

داود ، ذاك الرجل الرثي يف كل �سيء ، الرثي يف العزلة ، الرثي بوجوده يف 

النا�ص ، الرثي بقوة ال�سخ�سية ، الرثي بقوة الإ�سغاء اإىل الآخرين والتاأثر 

باآرائهم واأحاديثهم . 

وُيبكي  نف�سه  فيها  يبكي  الليل  من  ركعة  له   ، �سوتا  ب�سبعني  الزبور  يقراأ 

ببكائه كل �سيء ، وي�سفي ب�سوته املهموم واملحموم . 

يروى للقمان  اأن داود خرج ذات يوم يقراأ الزبور ،  وعندما يقراأ الزبور 

ل يبقى جبل ول حجر ول طائر ول �سبع اإل جاوبه ، فما زال مير حتى انتهى 

اإىل جبل ، فاإذا على  اجلبل نبي عابد يقال له ) حزقيل ( ، فلما �سمع دوي 

اجلبال واأ�سوات ال�سباع والطري،  علم اأنه داود 

فقال داود : يا حزقيل اأتاأذن يل فاأ�سعد اإليك ؟ 

قال :  ل ...

فبكى داود  ، فاأوحى اهلل جل جالله اإليه : 

يا حزقيل ل تعري داود و�سلني العافية . 

 فقام حزقيل فاأخذ بيد داود فرفعه اإليه . 

فقال داود :  يا حزقيل هل هممت بخطيئة قط ؟ 
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قال : ل ..

فقال : فهل دخلك العجب مما اأنت فيه من عبادة اهلل عز وجل ؟ 

قال : ل ..

قال : فهل ركنت اإىل الدنيا فاأحببت اأن تاأخذ من �سهوتها ولذتها ؟ 

قال : بلى ،  رمبا عر�ص بقلبي ..

قال : فماذا ت�سنع اإذا كان ذلك ؟ 

قال : اأدخل هذا ال�سعب فاعترب مبا فيه . 

فدخل داود ال�سعب ، فاإذا �سرير من حديد عليه جمجمة بالية ، وعظام 

فانية ، واإذا لوح من حديد فيه كتابة فقراأ داود فاإذا هي : 

وافت�س�سُت   ، مدينة  األ��ف  وبنيُت   ، �سنة  األ��ف  ملكُت   ،) �سلم  )اأروي  اأن��ا 

األف بكر ، فكان اآخر اأمري اأن �سار الرتاب فرا�سي ، واحلجارة و�سادتي ،  

ن راآين فال يغرت بالدنيا .  والديدان واحليتان جرياين ، فممَ

ويقال اأن اهلل تبارك وتعاىل اأوحى اإىل داود فقال : مايل اأراك وحيدًا ؟ 

قال : هجرت النا�ص وهجروين فيك 

قال : فمايل اأراك �ساكتا ؟ 

قال : خ�سيتك اأ�سكت�َّني 

قال : فمايل اأراك ن�سبا ؟ 

قال : حبك ن�سبني . 

قال : فمايل اأراك فقريا وقد اأعطيتك ؟ 

قال : القيام بحقك اأفقرين . 



200

قال : فمايل اأراك متذلال ؟ 

قال : عظيم  جاللك الذي ل يو�سف ذللني ، وحق ذلك لك يا �سيدي . 

 ، تلقاين  يوم  ، فلك ما حتب  بالف�سل مني  فاب�سر   : قال اهلل جل جالله 

اأعمالهم تنل ما تريد مني  خالط النا�ص وخالقهم باأخالقهم ، وزايلهم يف 

يوم القيامة . 

ن جل�ص فيها ، كذلك ل ت�سيق رحمتي  يا داود كما ل ت�سيق ال�سم�ص على ممَ

ن دخل فيها  على ممَ

الفتنة  م��ن  لينجو  كذلك    ، منها  ليتطري  م��ن  ال��ط��رية  ت�سر  ل  وكما 

املتطريون. 

النا�ص  اأبعد  القيامة املتوا�سعون ، كذلك  النا�ص مني يوم  اأقرب  اأن  وكما 

مني يوم القيامة املتكربون . 

يا داود  : اإن العبد من عبادي لياأتيني باحل�سنة فاأبيحه جنتي  . 

فقال داود : يا رب وما تلك احل�سنة ؟ 

قال : ُيدخل على عبدي املوؤمن �سرورا ولو بتمرة ..

فقال داود : حق مِلن عرفك اأن ل يقطع رجاءه منك . 

ن اأتاين وهو يحبني اأدخلته  يا داود ا�سمع مني ما اأقول ، واحلق اأقول : ممَ

اجلنة . 

ي�ستحيي من  اأتاين وهو  ن  ممَ  : اأقول  ، واحلق  اأقول  ما  ا�سمع مني  داود  يا 

املعا�سي التي ع�ساين بها غفرتها له ، اأواأن�سيتها حافظيه . 

ن اأتاين بح�سنة واحدة اأدخلته  يا داود ا�سمع مني ما اأقول واحلق اأقول : ممَ

اجلنة . قال داود : يا رب وما هذه احل�سنة ؟ 

ن فّرج عن عبد كربة من كرب احلياة .  قال : ممَ
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 فقال داود : اإلهي لذلك ل ينبغي ملن عرفك اأن يقطع رجاءه منك . 

ويروى اأن اهلل اأوحى اإليه : اأن العباد حتابوا بالأل�سن ، وتباغ�سوا بالقلوب، 

واأظهروا العمل للدنيا واأبطنوا الغ�ص والدغل . 

يا داود : اذكرين يف اأيام �سرائك حتى اأ�ستجيب لك يف اأيام �سرائك . 

يا داود : احببني ، وحببني اإىل خلقي . 

 قال : يا رب نعم اأنا اأحبك فكيف اأحببك اإىل خلقك ؟ 

قال اذكر اأيادي عندهم فاإنك اإذا ذكرت ذلك لهم اأحبوين ...

يا داود ب�سر املذنبني ، وانذر ال�سديقني  

قال : كيف اأب�سر املذنبني واأنذر ال�سديقني ؟ 

قال : يا داود ب�سر املذنبني اإين اأقبل التوبة واأعفو عن الذنب ، 

وانذر ال�سديقني اأن ل يعجبوا باأعمالهم  فاإنه لي�ص عبد اأن�سبه للح�ساب 

اإل هلك . 

ن اآن�ص بحبيب قبل قوله ور�سي  ن اأحب حبيبا �سدق قوله ، وممَ يا داود : ممَ

فعله ، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه ، ومن ا�ستاق اإىل حبيب جد يف ال�سري 

اإليه . 

واأنا   ، للم�ستاقني  وزيارتي   ، للمطيعني  ، وجنتي  للذاكرين  داود ذكري  يا 

خا�سة للمطيعني . 

يا داود قل لفالن اجلبار : اإين مل اأبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا ، ولكن 

لرتد عني دعوة املظلوم وتن�سره، فاإين اآليت على نف�سي اأن اأن�سره وانت�سر 

له ممن ظلم بح�سرته ومل ين�سره .  

يا داود : ا�سكرين حق �سكري . 
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 قال : اإلهي كيف اأ�سكرك حق �سكرك و�سكري اإياك نعمة منك ؟ 

قال  : الآن �سكرتني حق �سكري . 

يكمل  لقمان م�سريه �سطر تلك الأرا�سي التي كان قد زارها من قبل واأقام 

فيها �سبع �سنوات . 

العطاءات  الذي وهبه اهلل كل هذه  الرجل  اإليها كي يرى هذا  الآن يتجه 

اخلارقة ، يريد اأن ينظر اإليه ، يتحدث معه ، وهو الذي قد حتّدث عن حكمة 

لقمان احلكيم لبع�ص زّواره . 

يدنو لقمان وحده هذه املرة من تلك الأرا�سي ، يلتقي النا�ص ، ي�ساألهم عن 

النبي وامللك والقا�سي داود . 

يتعرف على اآخر واقعة يتحدث بها النا�ص عن امراأة دخلت اإليه

 قائلة : يا نبي اهلل اأ ربك ظامل اأم عادل ؟

ف��ق��ال داود: وي��ح��ك ي��ا ام���راأة ه��و ال��ع��دل ال���ذي ل ي��ج��ور، ث��م ق��ال لها:                           

ما ق�ستك؟؟ 

فلما  ي��دي   اأق��وم عليهن من غزل  بنات  ،  عندي ثالث  اأرملة  اأن��ا  قالت: 

اإىل  اأذه����ب  اأن  واأردت  ح��م��راء  خ��رق��ة  غ���زيل يف  ���س��ّددت   ، اأم�����ص   ك���ان 

اأخذ  و  علّي  انق�ص  قد  بطائر  اأن��ا  ف��اإذا    ، اأطفايل  به  واأبل�ّغ  لأبيعه  ال�سوق 

. اأطفايل  به  اأبل�ّغ  �سيئًا  لاأملك  حزينة  وبقيت   ، ذهب  و  والغزل   اخلرقة 

فبينما املراأة  مع  داود  يف  الكالم ، اإذا بالباب ُيطرق على  داود  فاأذن  له 

بالدخول ، واإذا بع�سرة من التجار كل واحد بيده  مائة دينار.

فقالوا : يا نبي اهلل اأعطها مل�ستحقها.

فقال لهم داود: ما كان �سبب حملكم هذا املال؟ 

قالوا :  يا نبي اهلل كنا يف مركب فهاجت علينا الريح واأ�سرفنا على الغرق، 
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عيب  به  ف�سّددنا    ، غزل  وفيها  حمراء  خرقة  علينا  األقى  قد  بطائر  ف��اإذا 

املركب فهانت علينا الريح وان�سد العيب ونذرنا هلل اأن يت�سّدق كل واحد منا 

ن اأردت .  مبائة دينار، وهذا املال بني يديك فت�سدق به على ممَ

 فالتفت داود اإىل املراأة و قال لها: رب يتجر لِك يف الرب والبحر و جتعلينه ظاملًا . 

ثم ناولها الألف دينارو قال : اأنفقيها على اأطفالك. 

يطوف لقمان يف النا�ص  ليعلم �سيئا جديدا عنه مل يكن يعلمه من قبل،  

م�ّسور                  ق�سر  يف  يع�سن  اللواتي  ن�سائه  على  الغرية  �سديد  رجل  باأنه  ُيقال 

ل ي�ستطيع اأحد الدنو من اأ�سواره العالية . 

اإىل  ف��ه��رع��وا   ، ب��و���س��ول��ه  ال��ن��ا���ص  ع��ل��م   ، املنطقة  ل��ق��م��ان  و���س��ول  ع��ن��د 

ا�ست�سافته. 

اإنه احلكيم الذي ل يقل �سهرة عن نبيهم . 

يتحدث رجل بلغ من العمر عتيا عن ف�سل لقمان عليه من خالل ما بلغه 

من حكمته ، ثم يروي لهم بع�ص الأمثال التي بلغته على األ�سنة �سواد النا�ص 

عن لقمان فيقول : 

ينطحانه  وكانا   ، جميعا  فاجتمعا   ، ث��وران  علّي  خ��رج  م��رة  اأ���س��د:  ق��ال 

بقرونهما، ول ميكنه الدخول بينهما ، فانفرد باأحدهما ووعده باأن ل يعار�سه 

اإن تخلى عن �ساحبه ، فلما افرتقا  افرت�سهما جميعا . 

اأيل مرة عط�ص ، فاأتى اإىل عني ماء لي�سرب ، فنظر خياله يف املاء ، فحزن 

لدقة قوامه و�سّر وابتهج لعظم قرونه وكربه . ويف احلال خرج عليه ال�سيادون 

فانهزم منهم . وبينما هو يف ال�سهل  حلقه ال�سيادون  فلم يدركوه .فلما دخل 

اجلبل وعرب بني ال�سجر ، حلقه ال�سيادون فقتلوه .           

والذي   ، ازدريته خل�سني  ،الذي  امل�سكني  اأنا  الويل يل   : فقال عند موته 

رجوته اأهلكني . 
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اأيل مرة مر�ص ، فكان اأ�سحابه من الوحو�ص ياأتون اإليه ويعودونه ويرعون 

ما حوله من الع�سب ، فلما اأفاق من مر�سه ، التم�ص �سيئا ياأكل فلم يجد ، 

فهلك جوعا .

اأ�سد  مرة ، ا�ستد عليه حّر ال�سم�ص ، فدخل بع�ص املغاور يتظلل فيها . فلما 

رب�ص ، اأتى اإليه جرذ وم�سى فوق ظهره ، فوثب  الأ�سد  قائما ، ونظر ميينا 

وي�سارا وهو خائف مرعوب ، فنظر الثعلب و�سحك منه . فقال له الأ�سد : 

لي�ص من اجلرذ خويف ، واإمنا عظم علّي احتقاره يل . 

اأ�سد مرة : اأراد اأن يفرت�ص ثورا فلم يج�سر عليه ل�سدة قوته . فم�سى اإليه 

تاأكل  اأن  واأ�ستهي   ، �سمينا  خروفا  ذبحت  اأين  اعلم  له:  قائال  منه  ليحتال 

عندي يف هذه الليلة خبزا ، فاأجابه اإىل ذلك ، فلما و�سل اإىل املو�سع ونظر ، 

فاإذا الأ�سد قد ا�ستعد بحطب كثري وخالقني كبار ، فوىل الثور هاربا ملا عاين 

ذلك. فقال له الأ�سد : ملاذا وليت بعد جميئك اإىل هنا ؟ 

فقال الثور : لأين علمت اأن هذا ال�ستعداد هو لأكرث من خروف . 

اأ�سد مرة �ساخ و�سعف ، ومل يقدر على ك�سر �سيء . فاأراد اأن يحتال لنف�سه 

يف املعي�سة ، فتمار�ص واألقى نف�سه يف بع�ص املغاور، فكان كلما اأتاه واحد من 

الوحو�ص ليعوده ، افرت�سه داخل املغارة واأكله . فاأتى الثعلب عائدا له ووقف 

على باب املغارة م�سلما عليه ، وقائال له : كيف حالك يا �سيد الوحو�ص ؟             

قال له الأ�سد : مل ل تدخل يا اأبا احل�سني ؟                

قال الثعلب :   يا �سيدي قد كنت عولت على ذلك ، غري اأين اأرى اآثار اأقدام 

كثرية قد دخلوا ول اأرى قد خرج منهم  واحد . 

اأ�سد مرة واإن�سان ، ت�ساحبا على الطريق ، فجعال يت�ساجران بالكالم على 

القوة و�سدة الباأ�ص . فجعل الأ�سد يطنب يف �سدته وباأ�سه . فنظر الإن�سان 

اإىل حائط ، فراأى  �سورة رجل وهو يخنق �سبعا ، ف�سحك الإن�سان ، فقال 
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له الأ�سد : لو اأن لل�سباع م�سورين مثل بني اآدم ، ملا قدر الإن�سان اأن يخنق 

�سبعا . 

اأيل مرة ، من خوف ال�سيادين فّر اإىل مغارة ، فدخلها الأ�سد وافرت�سه . 

فقال يف نف�سه : الويل يل اأنا ال�سقي ، لأين هربت من النا�ص فوقعت يف يد 

من هو اأ�سد منهم باأ�سا . 

اأيل مرة ، عط�ص فنزل اإىل جب ماء ، ف�سرب منه ب�سره . ثم رام الطلوع 

فلم ي�ستطع ، فنظره الثعلب وقال له : يا اأخي قد اأ�ساأت يف فعلك اإذ مل متيز 

قبل نزولك كيف الطلوع ، وبعد ذلك نزلت . 

الن�سور والأرانب ، وقع بينها احلرب . فم�ست الأرانب اإىل الثعالب ي�سومون 

منهم احللف واملعا�سدة على الن�سور ، فقالوا لهم : لول اأننا نعرفكم ونعلم 

من حتاربون لفعلنا ذلك . 

اأرنب عرّيت اللبوءة قائلة لها : اأنا اأنتج يف كل �سنة اأولدا كثرية ، واأنت اإمنا 

تلدين يف   عمرك واحدا اأو اثنني . 

فقالت اللبوءة  :  �سدقت ، غري اأنه اإن كان واحدا فهو  �سبع . 

امراأة مرة : كان لها دجاجة تبي�ص يف كل يوم بي�سة ف�سة . فقالت املراأة 

يف نف�سها ، اإن اأنا اأكرثت علفها فهي تبي�ص يف كل يوم بي�ستني ، فلما اأكرثت 

علفها ، �سقت حو�سلتها وماتت . 

بعو�سة وقفت على قرن ثور ،   وظنت اأنها قد ثقلت عليه .  

                                                      . ع��ن��ك  اأط���ري  ح��ت��ى  فاأعلمني  عليك  ثقلت  ق��د  ك��ن��ت  اإن   : ل��ه  ف��ق��ال��ت 

اأنت طرت  اإذا  ول  نزولك  اأح�س�ست بك وقت  ما   ، يا هذه   : الثور  لها  فقال 

اأعلم بك . 

اإن�سان مرة حمل على ظهره حطبا ، فثقل عليه ، فلما �سجر من حملها 

رمى بها عن كتفه ، ودعا على روحه باملوت . ف�سخ�ص له املوت قائال : هوذا 
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اأنا ، ملاذا دعوتني ؟   

فقال له :  دعوتك لرتفع هذه احلزمة على كتفي . 

اإن�سان مرة نظر حيتني تتقاتالن وتتناه�سان ، واإذا حية قد اأتت فاأ�سلحت 

بينهما . فقال لها الإن�سان : لول اأنك اأ�سّر منهما ملا دخلت بينهما . 

ب�ستاين مرة كان ي�سقي البقل ، فقيل له : ملاذا البقل الربي غري خمدوم ، 

وهو بهي املنظر ، وهذا اجلوي �سريع الذبول والعطب ؟  

 فقال الب�ستاين : لأن الربي تربية اأمه ، وهذا تربية امراأة اأبيه . 

اإن�سان مرة  كان له �سنم يف بيته يعبده ، وكان يذبح له يف كل يوم ذبيحة ، 

فاأفنى جميع    ما ميلك على هذا ال�سنم . فرتاءى له ال�سنم قائال : ل تفن 

مالك ب�سببي ثم تلومني يف الآخرة . 

          ، اأخي  اأ�سود وهو واقف يف املاء ي�ستحم ، فقال له : يا  اإن�سان راأى رجال 

ل تعكر النهر ، فاإنك ل ت�ستطيع البيا�ص ول تقدر عليه . 

 ، اأجنبت  الطريق  ، وفيما هو يف  ، وكانت حامل  اإن�سان كان راكبا فر�سا 

فتبع اأمه غري بعيد ، ثم وقف وقال ل�ساحبه : يا �سيدي ، هوذا تراين �سغريا 

ول اأ�ستطيع امل�سي ، فاإن م�سيت وتركتني ها هنا ، هلكت ، واإن اأنت اأخذتني 

معك ، وربيتني اإىل اأن اأقوى حملتك على ظهري واأو�سلتك �سريعا اإىل حيث 

ت�ساء . 

املدينة  اإىل  ، وتوجه  اإن�سان مرة حمل على بهيمة  كب�سا وعنزا وخنزيرا 

لبيع اجلميع ، فاأما الكب�ص والعنز فلم يكونا ي�سطربان . واأما اخلنزير فاإنه 

كان ل يهداأ . فقال له الإن�سان : يا اأ�سّر الوحو�ص ، ملاذا الكب�ص والعنز ب�سكوت 

ول ي�سطربان ، واأنت ل تهداأ ول ت�ستقر ؟ فقال له اخلنزير : يا �سيدي كل 

واأنا   ، للبنها  والعنز   ، ل�سوفه  الكب�ص  اأن  اأعلم  اأنا   ، نف�سه  داء  يعلم  واحد 

ال�سقي ل �سوف يل ول لنب . واأنا متحقق اأنه عند و�سويل اأر�سل اإىل املجزرة 



207

ل حمالة . 

�سلحفاة واأرنب ، مرة ا�ستبقا ، وجعال احلد بينهما اجلبل ي�ستبقان اإليه . 

اأما الأرنب فللدللة على خفة جريه  توانى يف الطريق ونام . اأما ال�سلحفاة 

فلعلمها بثقل طبيعتها مل ت�ستقر ومل تتوان يف اجلري فو�سلت اإىل اجلبل عند 

ا�ستيقاظ الأرنب من نومه . 

ذباب مرة ، اأ�سابوا جلود بقر تبل�ّ�ل  يف النهر ، ولي�ص عندها اأحد ، فاتفقوا 

كلهم على اأن ي�سربوا املاء حتى تن�سف اجللود وياأكلوها . فمن كرثة ما �سربوا 

من املاء ، ماتوا ومل ي�سلوا اإىل اجللود . 

 ، اأ�سد  لقيه   ، به  وفيما هو ذاهب   ، ِخّنو�سًا �سغريا  ، اختطف  ذئب مرة 

فاأخذه منه فقال الذئب يف نف�سه : عجيب اأن اغت�سب �سيئا ويثبت معي . 

الوز واخلّطاف ،ا�سرتكوا يف املعي�سة ، فكان مرعى اجلميع مكانا واحدا . 

وملا كان ذات يوم   اأتاهم ال�سيادون . اأما اخلّطاف فالأجل خفته طار جميعه 

و�سلم ، واأما الوز فاأدركه ال�سيادون وذبحوه . 

و�سط  يف  وين�سبني  بي  يهتم  من  ك��ان  لو   ، لب�ستاين  يوما  ق��ال  العو�سج 

 ، وثمري  زهري  اإىل  النظر  ي�ستهون  امللوك   ، ويخدمني  وي�سقيني  الب�ستان 

فاأخذه ون�سبه يف و�سط الب�ستان يف اأجود الأر�ص ، وكان ي�سقيه يف كل يوم 

دفعتني . فن�ساأ وقوي �سوكه وتفرعت اأغ�سانه على جميع ال�سجر التي حوله ، 

فجفت ، وامتدت عروقه يف الأر�ص ، وامتالأ الب�ستان منه ومن كرثة �سوكه ، 

مل يكن اأحد ي�ستطيع اأن يتقدم منه . 

خنف�سة قالت مرة لنحلة الع�سل :  لو اأخذتني كي اأكون معك ، لعملت الع�سل 

مثلك واأكرث . 

فاأجابتها النحلة اإىل ذلك ، فلما مل تقدر على مثل ذلك ، �سربتها النحلة 

: لقد ا�ستوجبت ما نالني من  بحمتها ، وفيما هي متوت ، قالت يف نف�سها 
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ال�سوء اإذ مل يكن يل ب�سرية بعمل الزفت ، اإمنا التم�ست  عمل ال�سهد . 

�سبي مرة رمى بنف�سه يف النهر ، ومل يكن يح�سن ال�سباحة فاأ�سرف على 

نزوله  على  يلومه  وجعل  اإليه  فاأقبل   ، عابر طريق  برجل  فا�ستعان   ، الغرق 

املوت وبعد ذلك  اأول من  ، خل�سني  يا هذا   ، ال�سبي  له  . فقال  النهر  اإىل 

تلومني. 

�سبي كان ي�سيد اجلراد ، فنظر عقربا ، فظن اأنها جرادة كبرية ، فمّد 

يده لياأخذها ثم فّر عنها . فقالت له : اأما لو كنت قب�ستني لكنت تخليت عن 

�سيد اجلراد  .

حمامة مرة عط�ست ، فاأقبلت حتوم يف طلب املاء . فنظرت على حائط 

 ، ال�سورة  تلك  بنف�سها  و�سربت  ب�سرعة  فطارت   ، مملوءة  �سحفة  �سورة 

اأ�سرعت يف طلب  لأنني  ال�سقية  اأنا  الويل يل   : فقالت   . فان�سقت حو�سلتها 

املاء واأهلكت روحي . 

بل�سانه  ، فاأقبل يلح�سه  قط مرة دخل دكان حداد فاأ�ساب املربد املرمي 

ل�سانه  ان�سق  اأن  اإىل   ، املربد  من  اأنه  ويظن  يبلعه  وهو  الدم  منه  نال  حتى 

وفني. 

حداد مرة كان له كلب ، وكان ل يزال نائما ما دام احلداد يكّل ، فاإذا رفع 

العمل وجل�ص هو واأ�سحابه لياأكلوا خبزا ، ا�ستيقظ الكلب . فقال احلداد ، 

كمن ياأكل ال�سوء : لأي �سبب �سوت املراكب التي تزعزع الأر�ص ل توقظك ، 

و�سوت امل�سغ اخلفي اإذا اأنت �سمعته اأيقظك . 

كالب مرة راأوا جلد �سبع فاأقبلوا عليه ينه�سونه ، فنظرهم الثعلب فقال 

لهم : اإما اأنه لو كان حيا لراأيتم خمالبه اأحّد من اأنيابكم واأطول . 

كلب مرة خطف قطعة حلم من امل�سلخ ونزل يخو�ص النهر ، فنظر خيالها 

فرمى بها ، فانحدرت �سوحة فاأخذتها ، وجعل الكلب يجري يف طلب الكبري 
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فلم يجد �سيئا ، فرجع يف طلب الذي كان معه فلم ي�سبها ، فقال : ما اأعرف 

اأقّل راأيا مني ، لأين �سيعت ما كان معي ، وطلبت ما لي�ص يل . 

كلب مرة كان يطرد ذئبا ويفتخر بقوته وخفة جريه وانهزام الذئب بني 

يديه ، فالتفت اإليه الذئب قائال : ل تظن اأن خويف منك ، واإمنا خويف ممن 

هو معك يطردين . 

كلب مرة كان يف دار اأ�سحابه دعوة ، فخرج اإىل ال�سوق ، فلقي كلبا اآخر 

اأن عندنا اليوم دعوة ، فام�ص بنا لنق�سف اليوم جميعا ،  فقال له : اعلم 

اأحدهم على  فلما نظره اخلدام قب�ص   . املطبخ  اإىل  به  فم�سى معه فدخل 

ذنبه ورمى به من احلائط اإىل خارج الدار ، فوقع مغميا عليه ، فلما اأفاق 

اأين كنت اليوم ؟ فكنت تق�سف ؟   : اأ�سحاب له  وانتف�ص من م�سابه فراآه 

فاإننا نراك ما خرجت اليوم وندري كيف الطريق . 

كلب مرة طرد اأرنبا ، فلما اأدركه ، قب�ص عليه واأقبل يع�سه باأنيابه فاإذا 

جرى الدم حل�سه بل�سانه ، فقال له الأرنب : اأراك تع�سني كاأين عدو لك ، ثم 

تبو�سني كاأنك �سديق يل . 

فقالت   . يحمل اجل�سم  اأيهما     ، بينهما  فيما  والرجالن جتادل  اجلوف 

الرجالن : نحن بقوتنا نحمل اجل�سم . قال اجلوف : اأنا اإن مل اأنل من الطعام 

�سيئا ، فاأنتما ل ت�ستطيعان امل�سي ، ف�سال عن اأن حتمال �سيئا . 

اأن يجرد الإن�سان من ثيابه  احلّر والريح جتادل فيما بينهما ، من يقدر 

اإذا ا�ستدت هبوب  فا�ستدت الريح يف الهبوب وع�سفت جدا فكان الإن�سان 

الريح مّل ثيابه والتّف بها من كل جانب ، ومل تقدر الريح على خلع ثيابه عن 

ج�سمه رغم �سدة ع�سفها . فلما اأ�سرقت ال�سم�ص وارتفع النهار ا�ستد احلر 

وحميت الرم�ساء ، خلع الإن�سان ثيابه وحملها على عاتقه من �سدة احلر . 

           . الأم��اك��ن  بع�ص  يف  وقته  من  واختفى  اأحدهما  ففر  اقتتال  م��رة  ديكان 

بجناحيه  ي�سفق  وجعل  الدار  �سطح  فوق  فاإنه �سعد  الذي غلب  الديك  اأما 
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وي�سيح ويفتخر ، فنظر بع�ص اجلوارح ، فانق�ّص عليه ولوقته اأخذته  . 

لقمان  باأن  يقول  نباأ  جاءهم  لأ�سحابه  لقمان  باأمثال  يتحدث  هو  وبينما 

احلكيم موجود يف اأحد بيوت املنطقة . 

نه�ص اجلميع �سوب الدار للقاء لقمان وجها لوجه ، فراأوا النا�ص يتحلقون 

حوله وهو يتحدث اإليهم ، ويجيبهم على ما يثريون من اأ�سئلة .

قال اأحد احل�سور :  ما الذي تو�سيني به يا ويل اهلل ، واأنا �ساب اأقبل  نحو 

احلياة لتوي . 

قال : اإن كنت يف ال�سالة ، فاحفظ قلبك 

اإن كنت على املائدة ، فاحفظ حلقك 

اإن كنت يف بيت الغري ، فاحفظ عينك 

اإن كنت بني اخللق ، فاحفظ ل�سانك 

قال ال�ساب ذاته  : اأي اخل�سال �سر يا ويل اهلل

 قال : الكفر 

قال ال�ساب : فاإذا كانتا اثنتني 

قال : الكفر والكرب 

قال ال�ساب : فاإذا كانت ثالثا 

قال : الكفر والكرب وقلة ال�سكر 

قال ال�ساب : فاإذا كانت اأربع 

قال : الكفر والكرب وقلة ال�سكر والبخل 

قال ال�ساب : فاإذا كانت خم�سا 
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قال : الكفر والكرب وقلة ال�سكر والبخل و�سوء اخللق 

قال ال�ساب : فاإذا كانت �ستا 

قال : يا بني ، اإذا اجتمعت فيه هذه اخل�سال ، فهو �سقي ، وهو من اهلل 

تعاىل بريء . 

قال �سخ�ص اآخر : على ماذا ندمت يا حكيم ، وعلى ماذا مل تندم؟ 

قال : ندمت على الكالم ، ومل اأندم على ال�سكوت . 

قال رجل اآخر  : قل يل �سيئا اأنتفع به يا حكيم 

قال : من كان له من نف�سه واعظ ، كان له اهلل عز وجل حافظًا .

قال :  وثم ؟

قال :  بئر �سربت منها ، لترم فيها حجرا... 

قال :  وثم؟

قال :  ع�سفور يف قدرك خري من ثور يف قدر غريك . 

فقال اآخر : عظني يا ويل اهلل موعظة اأنتفع بها 

 قال : ل تطلب من الأمر مدبرا ، ول ترف�ص منه مقبال ، فاإن ذلك يقّل 

الراأي ، ويزري بالعقل . 

قال ذات الرجل : واأي ؟

قال : اأمر ل تدري متى يلقاك ، ا�ستعد له قبل اأن يفاجئك  . 

قال رجل : هل قلت للنا�ص كل ما تريد  من حكمة يا حكيم الزمان ؟ 

نظر اإليه لقمان وقال : اأموت ويف نف�سي حكمة مل اأقلها . 

اإنني ممتلئ باخلوف عليكم يا اأهل الأر�ص .
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قال ذات الرجل :  مم تخاف علينا يانور القلب ؟

قال  : اأخاف عليكم منكم . 

ثم اأردف يقول : اإن ما اأحلقه الإن�سان باأخيه الإن�سان من اأذى ، يفوق ما 

اأحلقته به الزلزل ، ويفوق ما اأحلقته به وحو�ص الأر�ص جميعا . 

مما  اأكرث  البع�ص  بع�سكم  ووحو�ص   ، اأنف�سكم  وحو�ص  حتذروا  اأن  عليكم 

حتذرون وحو�ص الرباري . 

عندما يفتك وح�ص باإن�سان ، فاإن حيوانا جاهاًل يكون قد فتك باإن�سان يف 

غفلة منه ، اأو يف موقع وهن ، لكن عندما يفتك اإن�سان باإن�سان ، فاإن اإن�سانًا 

عاقاًل يكون قد فتك باأخيه الإن�سان يف غفلة منه اأو يف مو�سع غدر . 

اإن�سان ، واأن الذي يقف قبالته  ل�سيء غري اأن يتذكر الإن�سان دائمًا باأنه 

اأن يتذكر ذلك  ، عليه  لونه وعرقه ودينه  الإن�سانية مهما كان  له يف  اأخ  هو 

 ، �سيقتله  الذي  اأن  يتذكر  اأن  عليه   ، احلرب  �ساحة  يف  وهو  حتى  ولين�ساه 

�ستبكيه اأمه ، تبكيه اأخته ، تبكيه زوجته ، يبكيه اأولده ، اأن هذا الذي �س�سهر 

عليه حد ال�سيف اإمنا هو ابن ، واأخ ، وزوج ، واأب . 

ن يتوكل على اهلل وير�سى بقدر اهلل فقد  ثم اأخذ لقمان يتحدث قائال  :  ممَ

اأقام الإميان ، واأفرغ يده ورجله لك�سب اخلري . 

الرب  بني  لي�ص  كذلك   ، خلة  والذئب  الكب�ص  بني  لي�ص  كما  اأن��ه  واعلموا 

والفاجر خلة . 

ثم اعلموا اأن الذل يف طاعة اهلل تعاىل اأقرب من التعزز باملع�سية ، 

ن ي�ساحب  ن يدخل مداخل ال�سوء ُيتهم ، وممَ ن يحب املراء ُي�ستم ، وممَ وممَ

ن ل ميلك ل�سانه يندم .  قرين ال�سوء ل ي�سلم ، وممَ

وتطب   ، اأبدانكم  وت�سرتح   ، قلوبكم  لكم  ت�سلح  النا�ص  اأ�سرار  اعتزلوا 
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نفو�سكم ، واعلموا اأن لقاء اأهل اخلري عمارة القلوب . 

ن ذكره .  اأكرثوا من ذكر اهلل عز وجل ، فاإن اهلل ذاكر ممَ

يف ال�سباح انطلق لقمان مي�سي نحو بيت املقد�ص للقاء داود ، ينظر يف 

الآثار التي ت�سري اإىل قوة حكمه ، يتاأمل برج داود ال�سخم الذي بناه لالأ�سلحة، 

اإنه الرجل الأقوى يف هذا الع�سر ، ويحكى اأن قوته �سوف ت�ستمر من خالل 

ابنه �سليمان الذي ُيقال اأن اهلل اأوحى لداود : ) ياداود عليك اأن تختار خليفة 

لك من بعدك فقد ق�ست م�سيئتي باأن يلي كل نبي خليفة من اآله ، اإنها �سنتي 

يف خلقي اإذ لاأترك اأمة �سدى دون اإمام ( . 

ويحكى يف النا�ص الذين يلتقيهم لقمان اأن داود قد عر�ص النباأ على اإحدى 

زوجاته فاقرتحت عليه اأن يكون ابنه الأكرب هو املختار للخالفة . فقال داود 

لها : اإين كذلك اأفكر يف اختياره خليفة من بعدي . 

ولدى حماولة داود اإعالن هذا النباأ يف النا�ص هبط اإليه الوحي :

تتلقى  ريثما  ع��ب��ادي  على  واخلليفة  الإم���ام  اختيار  يف  متهل  )ي���اداود   

اأمري(. 

لبث الأمر على ما هو عليه اإىل اأن جاء ذات يوم خ�سمان يحتكمان  اإىل 

النبي داود ، اأحدهما �ساحب ب�ستان كرمة ، والثاين �ساحب اأغنام . 

�ساحب الب�ستان حتدث للنبي داود �سارحا الواقعة : يانبي اهلل ، اإن غنم 

خ�سمي اأتلفت زرع  ب�ستاين ، واأكلت عنبي ، فبم حتكم ؟ 

مل يت�سرع داود يف احلكم ، فطلب منهما مهلة ريثما يرى احلكم العادل ، 

ويف اأثناء ذلك نزل  الوحي عليه : )  ياداود ا�ستدع اأبناءك واق�س�ص عليهم 

بالعدل  الق�سية  بهذه  يحكم  للخالفة من  تختار  الرجلني كي  م�ساألة هذين 

وال�سواب ، وعلى الآخرين اتباعه وتقدمي الطاعة له ( . 

اأح�سر داود جميع اأبنائه وو�سع اأمامهم اأمر الرجلني طالبا منهم احلكم 
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العادل لهما . 

لهذه  ب��نّي  حكم  اإىل  ي�سل  اأن  اأح��د  ي�ستطع  مل  معهم  طويل  حديث  بعد 

يتوىل  اأن  يتوقع  ما  واآخ��ر   ، اأبنائه  اأ�سغر  وهو  ل�سليمان  اأذن  ثم  الق�سية، 

اخلالفة ، وهو من زوجته بت�سبع التي كانت زوجة اأوريا احلثي التي جلبت 

عليه ثورة الأقاويل.

اتخذ �سليمان موقعه امل�ستقر يف اجللو�ص وطرح �سوؤال على �ساحب الكرمة 

قائال : قل يا �ساحب الكرمة متى دخلت اأغنام خ�سمك كرمك ؟ 

قال الرجل : لقد دخلت - �سيدي -  اأثناء الليل واأكلت ما فيه من اأعناب . 

نظر �سليمان اإىل �ساحب الغنم وقال له : احلكم عليك يا�ساحب الغنم . 

احل�سور  ويقنع  يقنعهما  حتى  م�ستنده  ي�سرح  غدا  بل   ، بذلك  يكتف  ومل 

بهذا احلكم قائال : ما ذاك اإل لأن الغنم ترعى طليقة يف النهار ، والنا�ص 

فالنا�ص   ، الليل  يف  اأم��ا   ، وب�ساتني  م��زارع  من  لهم  ما  على  يحافظون  فيه 

النا�ص  األ ي�سمحوا لها بدخول مزارع  اأ�سحاب املا�سية والغنم  نيام ، وعلى 

وب�ساتينهم ، اأما الآن وقد ق�سي  على حما�سيل العنب لهذه ال�سنة ، فيجب 

اأن تعود فوائد الغنم -  التي هي يف مقابل حما�سيل الكرمة - اإىل �ساحب 

الب�ستان . 

عندذاك تدخل داود قائال : ومِل مل حتكم يابني بالتعوي�ص على �ساحب 

الب�ستان بغنم يعادل ثمنه ما اأتلف له من عنب ، اأو لي�ص ذلك ما يحكم به 

علماء بني اإ�سرائيل  . 

قال �سليمان : بلى اإنهم يحكمون مثل هذا احلكم لأن الغنم مل تاأكل جذور 

الب�ستان التي �ستثمر يف  اأ�سجار  اأ�سجار الكرمة ، بل ثمارها فقط ، وبقيت 

العام القابل ، فاخل�سارة اأ�سابت الثمار ل الأ�سجار . وعليه فاإنني اأحكم اأن 

اأن  ، ولهذا وجب  الغنم نف�سه  ، ل  الغنم  يكون تعوي�ص اخل�سارة من عوائد 
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يكون التعوي�ص من �سوفها وما تولده وغري ذلك من العوائد . 

عندذاك اأوحى اهلل اإىل داود : ) ياداود  احلكم ال�سحيح هو الذي نطق 

به �سليمان ( . 

ثم يقول له اهلل : ) ياداود لقد اأردتمَ �سيئا ، واأردُت غريه  ( 

فرتاجع داود عن ت�سميمه يف خالفة ابنه الأكرب ، ور�سي مبا ق�سى اهلل . 

بعد اأن ي�ستمع لقمان لهذا الكالم ي�سرد يف كل عبارة �ساعات طويلة ، ينظر 

كيف اأن اهلل ي�سرع للنا�ص اأحوالهم املعي�سية . 

هذا الت�سريع الإلهي الذي اقرتن بوجود الإن�سان ، فعندما خلق اهلل الإن�سان 

جعل له �سريعة تنظم له منهاج حياته ، هذه ال�سريعة هي خا�سية الإن�سان 

وحده دون �سائر املخلوقات ، لكون الإن�سان باملقابل يتمتع بخا�سية خمتلفة 

عن خا�سية �سائر خملوقات اهلل .

ت�سرف  به  ويت�سرف  ميتلكه  م�ستقل  كوكب  يف  يعي�ص  م�ستقل  كائن  اإنه 

املالك . 

كل ما يف هذا الكوكب جعله اهلل يف خدمة هذا امل�ال ّك ، اإنه �سيد الأر�ص، 

يت�سرف بالذهب والف�سة واخليل والأنعام ، ي�ستخرج ما ي�ساء من البحر، 

يكون من حق  اأن  �سيادية دون  الأر���ص بحرية  وكل ما يف  ي�ستخدم احلديد 

خملوق -  �سواء خ�ُلق قبل الإن�سان اأوبعده -  العرتا�ص على ذلك ، لأن اهلل-

مالك ال�سموات والأر�ص ومابينهما -  هو الذي مل�ّك هذا الكوكب لأبناء اآدم 

وحفدته واأورثهم اإياه . 

ذهب لقمان اإىل بيت املقد�ص للقاء داود الذي يجل�ص بني النا�ص وي�ستمع 

اإليهم . 

اإليه وجها  ، داود الذي يتحدث  اإنه داود الذي يقف لقمان جواره   ، اأجل 

لوجه ، وعينا لعني ، و�سوتا ل�سوت . 
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ينظر لقمان اإىل هيبته ، اإىل توا�سعه ، اإىل اأنوار اهلل يف حمياه . 

ي�ساأله داود : كيف اأ�سبحت ؟ 

يقول : اأ�سبحت بيد غريي .

 �سرد داود يف اإجابته ، ف�سعق �سعقة . 

وبداأ النا�ص يتحدثون ولقمان �ساكت ليقول �سيئا ، فقال داود : يا لقمان .. 

األ تقول كما يقول النا�ص . 

قال : ل خري يف الكالم اإل بذكر اهلل ،

 ول خري يف ال�سكوت اإل بالفكرة ... 

واإن �ساحب الدين اإذا فكر فعليه ال�سكينة ...

 و�سكر فتوا�سع ...

وقنع فا�ستغنى ...

 ور�سي فلم يهتم ...

 وخلع الدنيا فنجا من �سرورها و�سهواتها ف�سار حرا ، 

وتفرد فكفى الأحزان ... 

وطرح احل�سد فظهرت له املحبة... 

و�سخت نف�سه على كل فان ، فا�ستكمل العقل ن�سوجه واأب�سر العافية فاأمن 

الندامة ، ومل يخف فلم يخفهم... 

ومل يذنب اإليهم ف�سلم منهم ...

 فالنا�ص يف راحة وهو من نف�سه يف تعب ... 

قال داود : �سدقت يا لقمان . 

ثم قال  : هنيئًا يا لقمان ، اأوتيت احلكمة ، ووقيت الفتنة . 

 *             *           *
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